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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. – 

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. – Київ, 2021. 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукової проблеми, що виявляється у встановленні закономірностей 

формування продуктивності стевії в умовах Лісостепу і Степу України шляхом 

виявлення особливостей росту, розвитку та продуктивності рослин залежно від 

оптимізації асортименту сортів, методів розмноження, густоти стояння, рівня 

живлення, водного режиму та погодних умов вегетаційного періоду. 

Теоретичною основою управління процесом формування врожайності 

маси стевії є 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. 

Для реалізації селекційно-генетичного потенціалу стевії важливе 

значення має впровадження у виробництво технологій вирощування, 

адаптованих до місцевих ґрунтово-кліматичних умов регіону сортів, основу 

яких складають сорти нового покоління і способи розмноження культури. 

Звідси комплексне обґрунтування та розробка основних елементів технології 

розмноження стевії є актуальною проблемою. 

Наукова новизна багаторічних досліджень вирощування стевії в умовах 

зон Лісостепу та Степу України довела, що продуктивність рослини є 

наслідком взаємодії природних (екологічних), сортових і технологічних 

факторів, в обґрунтуванні закономірності формування показників якості 

урожаю стевії залежно від агротехнологічних прийомів вирощування. 

Обґрунтовано закономірності формування високопродуктивних 



3 
 
агрофітоценозів стевії шляхом добору сортів, методів розмноження, 

стимуляції насіння, оптимізації мінерального живлення, термінів сівби і 

садіння, 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, 

встановлено, що продуктивність стевії є наслідком взаємодії природних 

(екологічних), сортових і технологічних факторів. 

Встановлено закономірності формування показників продуктивності та 

якості урожаю стевії залежно від агротехнологічних прийомів вирощування. 

Розроблено наукові засади системи удобрення із залученням органічних 

та нанодобрив, 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 

шляхом передпосівного оброблення насіння нанопрепаратами, а також 

використання краплинного зрошення з елементами фертигації. 

На основі теоретичних і експериментальних досліджень для певних 

кліматичних зон України розроблено технологію вирощування стевії, яка 

забезпечує одержання врожайності сухих листків на рівні 4-5 т/га, зниження 

енерговитрат на 40-50 %, переробку листка, визначення якості продукції. 

Розроблено методичні рекомендації: «Вегетативне розмноження стевії» 

(Київ. ІБКіЦБ, 2011. 28 с.); «Визначення економічної ефективності технологій, 

нової техніки, винаходів та завершених наукових розробок у рослинництві» 
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(Київ. ІБКіЦБ, 2013. 90 с.); «Організаційно-економічні нормативи витрат та 

інформаційно-статистичні матеріали з виробництва рослинної продукції за 

адаптивними технологіями» (Київ. ІБКіЦБ, 2014. 194 с.). 

Результати досліджень впроваджено в сільськогосподарські підприємства 

Київської, Львівської, Херсонської обл., АР Крим та ін. на площі понад 36 га. 

Річний економічний ефект їх становить 520 тис. грн, тобто 14,5 тис. грн/га. 

У розділі 1 («Управління продукційним процесом за вирощування стевії»), 

за даними аналізу літературних джерел, показано походження, морфологічну і 

біологічну основи стевії. Наведені результати досліджень свідчать, що за 

біологічними та ботанічнми вимогами стевія по-різному реагує на ґрунтові і 

погодні умові вирощування Лісостепу й Степу України. Обґрунтовано 

необхідність подальшої оптимізації елементів технології вирощування, 

підвищення продуктивності культури та збереження родючості ґрунту. 

У розділі 2 («Умови та методика проведення досліджень») наведено 

характеристику ґрунтово-кліматичних умов зони проведення досліджень, 

проаналізовано метрологічні умови у роки проведення досліджень, а також 

наведено об’єкти, схеми дослідів та методики проведення досліджень. 

Результати, викладені у розділі 3 («Особливості формування 

продуктивності агрофітоценозу стевії залежно від морфологічних та сортових 

ознак»), свідчать, що в зоні Південного Степу (АР Крим) кращими є дрібно-, 

середньо- та крупнолисткові форми. За тривалістю вегетаційного періоду вони 

поділяються на три основні групи: ранньостиглі з тривалістю вегетаційного 

періоду 65-70 діб, які представляють інтерес для селекції сортів стевії, що 

розмножуються насінням; середньостиглі з тривалістю вегетаційного періоду 

85-90 діб, які характеризуються підвищеною врожайністю і вмістом 

дитерпенових глікозидів у листках; пізньостиглі з тривалістю вегетаційного 

періоду 120-125 діб, які формують велику вегетативну масу, загальний вміст у 

них солодких компонентів не високий. 

За результатами досліджень, що викладено у розділі 4 («Методи 

створення сортів і гібридів стевії та визначення екологічних умов для їх 
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вирощування»), показано, що впровадження у виробництво нових форм, 

сортів і гібридів стевії є найбільш ефективним елементом технології її 

вирощування. Основною ознакою, що визначає продуктивність стевії медової, 

є висока врожайність листків та високий вміст у листках сухої речовини, 

накопичення в ній якісних дитерпенових глікозидів та стійкість до шкідників 

і хвороб. В Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 

станом на 2017 рік створено п’ять сортів стевії: Берегиня, Славутич (свідоцтва 

№ № 1232 і 1233, 1999 рік), Галина [Додаток Д 7], Марина [Додаток Д 8] і 

Катерина (свідоцтва № 170873, 170874 і 170875, 2017 рік, автори Стефанюк В. Й., 

Єндружієвська Л. П., Саганова Т. П.). 

За результатами досліджень, що викладено у розділі 5 («Методи 

розмноження і продуктивність стевії»), обґрунтовано способи розмноження 

стевії, які є вегетативними – розмноження стевії методом культури тканин та 

метод живців, а також генеративний – розмноження насінням. Мікроклональне 

розмноження стевії дало можливість одержати від однієї рослини до однієї 

тисячі ідентичних рослин та розмножити в необхідній кількості селекційні 

матеріали. Метод розмноження стевії зеленими живцями виявився одним з 

найбільш ефективних. Для одержання повноцінної добре розвиненої розсади 

стевії необхідно створювати відповідний фон живлення з використанням 

оптимальних доз мінеральних добрив і співвідношення в них елементів.  

Результати досліджень підтверджують вплив варіантів удобрення на 

виживання висаджених рослин, їх ріст і розвиток та продуктивність. Найбільш 

позитивно на збереженість рослин стевії впродовж вегетаційного періоду 

вплинули варіанти удобрення за N60Р60 – 90,7 %, N60 – 86,6 % та N60К60 – 87,7 %, 

що пояснюється кращим укоріненням рослин після посадки. Найбільш 

інтенсивний ріст (висота) рослин, утворення міжвузлів, листків, вміст сухої 

речовини в листках стевії відмічено у варіантах удобрення за N60Р60К60. 

Стійкість рослин стевії до розвитку хвороб найбільше зросла у варіантах за 

Р60К60, N60Р120К120, (NРК)120, та 30 т/га гною – відповідно 0,39; 0,60; 0,75 і 0,82 

бала (на контролі 1,03 бала). Найвищий приріст врожайності сирої маси 
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отримано у варіантах 30 т/га гною – 4,37 т/га, (NРК) 60 – 4,50 т/га, збір сухої 

маси – 1,63 т/га і 1,68 т/га. 

У розділі 6 («Регулювання водного режиму за вирощування стевії в 

регіонах недостатнього зволоження») доведено, що погодні умови в період 

вегетації суттєво впливають на ріст, розвиток і продуктивність 

агрофітоценозів стевії. На основі узагальнення теоретичних та 

експериментальних даних різних регіонів встановлено, що стевію слід 

вирощувати в регіонах, де сума опадів за рік становить 460-560 мм, у тому 

числі за вегетаційний період – 328-460 мм, запаси вологи в шарі 0-110 мм 

становить 150-180 мм, сума температур за період активної вегетації – 

2450-2800 °С, ГТК – 0,8-1,3. За екологічною оцінкою сортів стевії методом 

Еберхарта і Рассела інтенсивним виявився сорт Берегиня. 

У розділі 7 («Агроекологічні причини різноякісності фітоценозів стевії») 

доведено, що крапельне зрошення стевії медової у зоні Степу в кількості 

60-70 м3 забезпечує вологоємкість на рівні 80-85 % ППВ, що дає змогу 

підвищити приживаність рослин до 97 %. Найбільший ефект був від 

комплексного застосування досліджуваних елементів технології вирощування 

стевії – використання фертигації і позакореневого підживлення. Середній 

приріст врожайності сухого листка в цьому варіанті порівняно з контролем 

збільшилася на 1,34 т/га, або 58,5 %. 

У розділі 8 («Економічна та енергетична ефективність вирощування 

стевії») доведено, що біологічний потенціал стевії в господарствах України 

далеко не повністю використовується як в агрономічному, так і в 

економічному відношеннях. Значне місце у системі заходів із реалізації 

біологічного потенціалу сучасних сортів стевії займають впровадження 

технологій, адаптованих до ґрунтово-кліматичних умов регіону, основу яких 

складають сорти, агротехнічні заходи та погодні умови вегетаційного періоду. 

Якщо витрати у варіанті технології вирощування стевії з розсади за методом 

in vitro становить 27892,6 грн/га, то за живцювання і насіння – відповідно 

21219,6 і 16756,2 грн/га. За оптимальної густоти – 80-100 тис.рослин/га – 
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собівартість однієї рослини посадкового матеріалу у варіанті підготовки in 

vitro становила 0,24 грн, живцювання – 0,15 грн і насінням – 0,12 грн. На 

підставі проведених досліджень розроблено типові адаптовані до регіонів 

вирощування стевії ресурсоощадні технології, які забезпечують урожайність 

сухого листка 2,50-3,50 т/га, зниження собівартості на 35-40 %. У результаті 

впровадження ресурсоощадної технології в Криму (розмноження стевії 

насінням) річний економічний ефект на площі 10 га становив 287 тис. грн; 

удосконаленої (крапельне зрошення) – на площі 2 га – 49,3 тис. грн; 

удосконаленої технології (фертигація + позакореневе підживлення) на площі 

2 га – 54,4 тис. грн; у Центральному Лісостепу (Київська обл.) ресурсоощадної 

технології (сівба стимульованим насінням) на площі 1 га – 56,5 тис. грн. 

Найбільш ефективним елементом технології вирощування стевії є 

впровадження у виробництво нових форм сортів і гібридів. Стевія здатна 

утворювати розгалужену кореневу систему, екологічно пластична стійка до 

шкідників та хвороб з великим вмістом дитерпенових глюкозидів. 

Тому, для отримання сталих і високих врожаїв стевії проводились 

екологічні випробування в різних кліматичних та ґрунтових зонах України. Це 

дало змогу прогнозувати та отримувати стабільні економічні ефекти для 

сільськогосподарських підприємств різної форми власності, а, в кінцевому 

результаті, для споживачів – екологічно чиста з високими продовольчими, 

профілактичними та лікувальними властивостями. 

Населення України, по даним ВОЗ, на своєму споживчому столі має 

близько 20 % цукру, що призводить до серцево-судинних захворювань, а 

понад 75 % штучних цукрозамінників (аспартам, цикломат, сахарин та ін.) – 

до ожиріння, порушення психологічного стану людини, онкозахворювань. 

Стевія є найбільш придатним та ефективним продуктом для 

профілактики та оздоровлення населення України та всього світу. 

Ключові слова: стевія, морфологія, біологічні особливості, сорти, 

способи розмноження, екологічна стійкість, адаптація, урожайність, 

амінокислотний склад, біоенергетична і економічна ефективність. 
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ANNOTATION 

Stefanyuk, 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 – Plant 

Production. Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet NAAS. Kyiv, 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 Ukraine 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 macro nutrients 

and interactions with individual components of cultivation technology. 

Stevia is important for the realization of the selection and genetic potential of 

stevia has the introduction into the production of cultivation technologies adapted to 

local soil and climatic conditions of the region of varieties based on new generation 

varieties and methods of culture propagation. Hence the complex substantiation and 

development of the main elements of reproduction technology stevia is an urgent 

problem. 

Scientific news of long-term research of stevia cultivation in the Forest-Steppe 

and Steppe zone of Ukraine proved that plant productivity is a consequence of 

interaction of natural (ecological), varietal and technological factors, in 

substantiation of regularity of stevia crop quality indicators depending on 

agrotechnical methods. 

Disseminating the patterns of formation of high-yielding agrophytocenoses of 

stevia through the selection of varieties, methods of propagation, seed stimulation, 

optimization of mineral nutrition, sowing and horticulture, based on the identified 

correlations between lessons and quality obtained, determined by ecological stability 
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and plasticity of plant products. 

Mathematical models of stevia yield dependence on a set of weather 

conditions and convenience systems have been developed and substantiated, and 

stevia productivity has been established as a result of the interaction of natural 

(ecological), varietal and technological factors. 

The regularities of formation of indicators of productivity and quality of stevia 

harvest depending on agrotechnical methods of cultivation are established. 

The scientific principles of the shift system for attracting organic and 

nanofertilizers have been developed, the economic and energy feasibility of the 

stevia cultivation technology proposed in the Forest-Steppe and Steppe of Ukraine 

has been achieved. 

The main elements of stevia cultivation technology have been improved: 

sowing and planting dates, sowing and seed stimulation rates; criteria for selection 

of varieties and hybrids of stevia for the method of reproduction. 

Further development of scientific positions on the formation of 

agrophytocenoses of stevia in the link «variety – environmental conditions – 

cultivation technology»; provisions for optimizing the convenience and 

intensification of growth processes through pre-sowing production of seeds of 

nanopreparations, as well as the use of drip augmentation with fertigation elements.– 

According to the results of many years of research for the conditions of the regions 

of Ukraine established patterns of formation of highly productive agrophytocenoses 

of stevia by creating new varieties, methods of reproduction, seed stimulation, 

optimization of mineral nutrition, planting dates and sowing determined that the 

productivity of stevia is a function of the interaction of varieties and technological 

factors established correlations between yield and indicators of stevia quality. 

Based on theoretical and experimental studies for certain climatic zones of 

Ukraine developed technology for growing stevia, which provides the yield of dry 

leaves at the level of 4-5 t/ha, reduction energy consumption by 40-50%, letter 

processing, product quality determination. 

Methodical recommendations are developed: «Vegetative reproduction of 
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stevia» (K. – IBC and SB, 2011. – 28 p.); «Determination of economic efficiency of 

technologies» new equipment, inventions and completed scientific developments in 

crop production» (K. – IBC and SB, 2013. – 90 p.); «Organizational and economic 

standards of costs and information and statistical materials on plant production for 

adaptive technologies» (K. – IBC and SB, 2014. – 194 p.). 

The research results have been implemented in agricultural enterprises Kyiv, 

Lviv, Kherson regions, the Autonomous Republic of Crimea, and others. on the area 

above 36 ha. Their annual economic effect is 520 thousand UAH / ha In section 1 

(«Management of the production process for growing stevia») data analysis of 

literature, showed the origin, morphological and biological basis of stevia honey. 

The results are given research on biological and botanical requirements stevia 

responds differently on soil and weather conditions of cultivation of the Forest-

Steppe and Steppe of Ukraine. 

The necessity of further optimization of elements of technology is 

substantiated growing. Improving its productivity and maintaining fertility soil. 

Section 2 («Conditions and methods of research») is given characteristics of 

the grant-climatic conditions of the research area, analyzed metrological conditions 

in the years of research, as well as objects, schemes of experiments and methods of 

conducting research are given. 

The results are presented in the section in section 3 («Features of formation 

productivity of agrophytocenosis of stevia honey depending on morphological and 

varietal characteristics») indicate in the area of the Southern Steppe (Crimea) are the 

best small, medium and large-leaved forms. By the length of the growing season 

they are divided into three main groups. Early ripening with duration vegetation 

period of 65-70 days, which are of interest for selection varieties of stevia honey, 

propagated by seeds. medium-ripe with the duration of the growing season is 

85-90 days, which are characterized increased yield and content of diterpene 

glycosides in the leaves. Late ripening with a duration of the growing season of 120-

125 days, which form large vegetative mass; the total content of sweet components 

in them is not high. 
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According to the research outlined in section 4 («Methods of creating varieties 

and hybrids of stevia and determining the ecological conditions for their 

cultivation») shows that introduction into production of new forms, varieties and 

hybrids of stevia is the most an effective element of the technology of its cultivation. 

The main sign that determines the productivity of stevia honey, there is a high yield 

of leaves and high content of dry matter in the leaves, the accumulation of quality in 

it diterpene glycosides and resistance to pests and diseases. In the Institute of 

Bioenergy Crops and Sugar Beet NAAS as of 2017 created five varieties of stevia: 

Berehynia, Slavutych (certificates №№ 1232 and 1233, 1999), Galina, Marina and 

Kateryna (certificates №№ 170873, 170874 and 170875, 2017, authors 

Stefanyuk V. Yо., Endruzhievskaya L. P., Saganova T. P.). 

According to the results of research presented in Section 5 («Methods of 

reproduction and productivity of stevia»), substantiated methods of stevia 

propagation that are vegetative – stevia propagation by tissue culture and cuttings, 

as well as generative – seed propagation. Microclonal propagation of stevia allowed 

to obtain from one plant to one thousand identical plants and to propagate in the 

required amount of breeding materials. The method of propagation of stevia by green 

cuttings was one of the most effective. To obtain a full-fledged well-developed 

stevia seedlings, it is necessary to create an appropriate feeding background using 

the optimal doses of mineral fertilizers and the ratio of elements in them. 

The results of the research confirm the influence of fertilizer options on the 

survival of planted plants, their growth and development and productivity. The most 

positive effect on the preservation of stevia plants during the growing season was 

fertilization options for N60P60 – 90,7%, N60 – 86,6% and N60K60 – 87,7%, which is 

explained by the better rooting of plants after planting. The most intensive growth 

(height) of plants, the formation of internodes, leaves, dry matter content in stevia 

leaves was noted in the fertilizer variants according to N60P60K60. The resistance of 

stevia plants to the development of diseases increased the most in the variants P60K60, 

N60P120K120, (NРK)120, and 30 t/ha of manure – 0,39, respectively; 0,60; 0,75 and 

0,82 points (on control 1,03 points). The highest increase in the yield of raw mass 
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was obtained in the variants of 30 t/ha of manure – 4,37 t/ha, (NРK)60 – 4,50 t/ha, 

dry matter harvest – 1,63 t/ha and 1,68 t/ha. 

In section 6 («Regulation of water regime for stevia cultivation in regions with 

insufficient moisture») it is proved that the weather conditions of the growing season 

significantly affect growth, development and productivity of stevia 

agrophytocenoses. Based on generalization of theoretical and experimental data of 

different regions established that stevia should be grown in a region where the 

amount of precipitation per year is 460-560 mm, including during the growing 

season – 328-460 mm, moisture reserves in the layer 0-110 mm is 150-180 mm, the 

sum of temperatures for period of active vegetation – 2450-28000 C, 

SCC – 0,8-1,3. By environmental evaluation of stevia varieties by the method of 

Eberhart and Russell was intense variety Bereginya. 

In section 7 («Regulation of water regime for stevia cultivation in the regions 

insufficient moisture») proved that drip irrigation of stevia honey in the steppe zone 

in the amount of 60-70 m3 provides moisture at the level 80-85% PPV, which 

increases plant survival to 97%. 

The greatest effect was from the integrated application of the subjects 

elements of stevia cultivation technology – application of fertigation and foliar 

feeding. The average increase in dry leaf yield in this case, compared with the control 

increased by 1,34 t / ha or 58,5%. 

In section 8 («Economic and energy efficiency of technologies growing 

stevia») proved that the biological potential of stevia in Ukraine as in agronomic and 

economic terms in farms not used completely. In the system of measures in 

implementation biological potential of modern varieties of stevia occupies a 

significant place introduction of technologies adapted to soil and climatic conditions 

region, based on varieties, agronomic measures and weather conditions growing 

season. If the costs in the variant of cultivation technology stevia from seedlings by 

the in vitro method is 27892,6 UAH/ha, then for cuttings and seeds – respectively 

21219,6 and 16756,2 UAH/ha. For optimal density – 80-100 thousand plants/ha – 

the cost of one planting plant material in the variant of in vitro preparation was 
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0,24 UAH, grafting – UAH 0,15 and seeds – UAH 0,12. Based on research 

conducted typical resource-saving stevia adapted to growing regions technologies 

that ensure the yield of dry leaves 2,50-3,50 t/ha, decreasecost by 35-40%. As a 

result of implementation resource-saving technology in the Crimea (reproduction of 

stevia seeds) per year the economic effect on the area of 10 hectares amounted to 

287 thousand UAH; advanced (drip irrigation) – on the area of 2 hectares – 

49,3 thousand UAH; advanced technologies (fertigation + foliar fertilization) on the 

area of 2 hectares – 54,4 thousand. UAH; in the Central Forest-Steppe (Kiev region) 

of resource-saving technology (sowing with stimulated seeds) on the area of 

1 hectare – 56,5 thousand UAH.  

The most effective element of stevia cultivation technology is the introduction 

into production of new forms of varieties and hybrids. Stevia is able to form a 

branched root system, ecologically plastic resistant to pests and diseases with a high 

content of diterpene glucosides. 

Therefore, in order to obtain stable and high yields of stevia, ecological tests 

were conducted in different climatic and soil zones of Ukraine. This made it possible 

to predict and obtain stable economic effects for agricultural enterprises of various 

forms of ownership, and, ultimately, for consumers - environmentally friendly with 

high food, preventive and curative properties. 

According to the WHO, the population of Ukraine has about 20% of sugar on 

its consumer table, which leads to cardiovascular diseases, and more than 75% of 

artificial sugar substitutes (aspartame, cyclomate, saccharin, etc.) – to obesity, 

disorders of the psychological state of man, cancer. 

Stevia is the most suitable and effective product for the prevention and 

rehabilitation of the population of Ukraine and around the world. 

Key words: stevia, morphology, biological features, varieties, methods 

reproduction, ecological stability, adaptation, productivity, amino acid composition, 

bioenergy and economic efficiency. 
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ВСТУП 

В умовах України введення в культуру стевії вимагає проведення 

комплексних досліджень з визначення морфологічних і біологічних 

особливостей, екологічної стійкості та адаптації до нових умов вирощування, 

створення високопродуктивних сортів стевії з підвищеним вмістом 

дитерпенових глікозидів, адаптованих до певних ґрунтово-кліматичних умов 

України; обґрунтування агроекологічних і агротехнологічних основ, способів 

розмноження та вирощування стевії в Степовій та Лісостеповій зонах України, 

визначення оптимальних умов вирощування стевії, амінокислотного складу 

листків та виготовлення з них продуктів дієтичного харчування. 

Найбільшого поширення стевія набула в Японії, яка споживає 90 % 

всієї виробленої в світі продукції з цієї рослини. В Японії стевія оголошена 

національною цінністю й вивезти її за межі країни в чистому вигляді 

неможливо. Після Хіросими й Нагасакі японський уряд прийняв «Програму 

виживання нації», куди окремим параграфом увійшла стевія (Sumida T., 

1973 р. [363]; Tamura Y., 1984 р. [369]; Suttajit M., 1993 р. [365];Takahashi K., 

2001 р. [368]). 

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 (C. Shock, 1982; Y. Tamura, S. Nakamura, 

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

синтезовані замінники цукру (підсолоджувачі), що змусило відмовитися від 

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

Г. К. Подпорінова, 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 [15, 16]. 

Означену проблему можливо успішно розв’язати при використанні 
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природних і нешкідливих для людини низькокалорійних підсолоджувачів 

рослинного походження, які вже успішно застосовує цивілізований світ. 

Особливої уваги 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 [353]; 

Shock C. C., 1982 [356]; Smirnova M.G., 2001 [357]). 

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. 

Актуальними також є дослідження складових і умов фотосинтетичної 

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

продуктивності фотосинтезу, врожайності та якості листків. Для реалізації 

селекційно-генетичного потенціалу стевії важливе значення має 

впровадження у виробництво технологій вирощування, адаптованих до 

місцевих ґрунтово-кліматичних умов регіонів, основу яких складають сорти 

нового покоління і способи розмноження культури.  

Отже, комплексне обґрунтування та розробка основних елементів 

технології вирощування для підвищення продуктивності посівів стевії є 

актуальною проблемою, на розв’язання якої були спрямовані 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 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 стевіозиду 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 такі 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 [Додаток В 2]; 

– встановити залежність рівня показників елементів структури врожаю 
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стевії від гідротермічних умов та агротехнічних заходів з метою управління 

процесом росту і розвитку рослин, оптимізації фотосинтетичної діяльності 

агрофітоценозу і забезпечення її високої продуктивності; 

– визначити екологічну пластичність вихідного матеріалу за 

урожайністю та виділити зразки, що поєднують високий рівень стабільної 

урожайності; 

– дати екологічну оцінку сортів стевії залежно від тривалості 

вегетаційного періоду, строків достигання, відношення до екологічних факторів 

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

– дати економічну й енергетичну оцінку ефективності елементів 

технологій, що досліджували, та рекомендувати їх застосування за 

вирощування стевії в Лісостепу і Степу України. 

Об’єкт дослідження – процеси росту й розвитку та формування 

продуктивності стевії в залежності 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 

використовували загальноприйняті та спеціальні методи досліджень. Із 

спеціальних використовували: польовий – з метою визначення 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 визначення 

біометричних показників росту і розвитку рослин; вимірювально-ваговий – 

для визначення врожайності зеленої маси; розрахунково-порівняльний – для 

встановлення економічної та енергетичної ефективності вирощування; 
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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 підставі встановлених 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 врожаю 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 спосбом передпосівного оброблення насіння нанопрепаратами, 

а також використання крапельного зрошення з елементами фертигації. 
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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 із 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, а сорт Галина – на 8 одиниць). 

Удосконалену технологію вирощування стевії впроваджено в 

сільськогосподарських формуваннях Київської, Житомирської, Львівської, 

Херсонської, Полтавської обл. та АР Крим упродовж 2010-2016 рр. на 

загальній площі 61,5 га, що сприяло збільшенню врожайності зелених листків 

стевії до 25-45 т/га, сухих – 3,50-4,50 т/га за зниження їх собівартості на 

35-40 %. Річний економічний ефект досяг 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 частину експериментальних досліджень, одержані результати 

узагальнено і здійснено їх інтерпретацію, підготовлено звіти та рекомендації, 

наукові публікації, здійснено науковий супровід впровадження одержаних 

результатів у виробництво. Матеріали до публікації підготовлено у 

співавторстві та самостійно. 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 
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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, Київ, 2003 р.); 

науково-практичній конференції молодих вчених «Розробка та впровадження 

енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур» 

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

науково-практичній конференції «Інноваційність сучасного аграрного 

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

Інтернет-конференції «Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку 

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

практичній конференції молодих вчених «Новітні технології вирощування 

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

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України» 

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

досягнення та проблеми» (Уманський національний університет садівництва, 

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

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

Україно-Китайському форумі «Актуальні проблеми ботаніки та екології» 

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

рослин – фундаментальна основа екології та інноваційних біотехнологій» 

(Київ, 2017 р.); Міжнародному форумі з органічного землеробства (Баришівка, 
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2017 р.); Міжнародній науковій конференції «Технології харчових продуктів і 

комбікормів» (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 71 таблиці, 38 рисунків та 34 додатки. Список використаної літератури 

налічує 408 найменування, у т. ч. 114 – латиницею.  
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РОЗДІЛ 1 

УПРАВЛІННЯ ПРОДУКЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ ЗА 

ВИРОЩУВАННЯ СТЕВІЇ 

(огляд літератури) 

1.1. Походження, морфологія і біологічні особливості стевії 

«Стевія (Stevia Rebaudiana Bertoni) – багаторічна трав’яниста рослина, 

що належить до вищих рослин – Kormobionta, типу покритонасінних – 

Angiospermae, класу дводольних – Dicotyledoneae, порядку складноцвітих – 

Compositales, родини айстрових – Asteraceae, роду – Stevia, виду rebaudiana – 

Stevia Rebaudiana Bertoni» [5, 6, 9]. 

Стевію відносять до рослин мезофітного типу та підтверджують її 

приналежність до сімейства Asteraceae, тривалість етапів і особливості 

органогенезу в процесі онтогенезу якого підпорядковується закономірностям 

розвитку полікарпічних рослин з пагонами, що розвиваються за 

монокарпічним типом [95]. 

Стевія (Steviare Rebaudiana Bertoni) має двостатеві квітки з андроцеєм та 

гінецеєм, актиноморфні, п’ятичленні. Суцвіття – складний щиток, квітки 

зібрані в кошики з п’ятьма квітками у кожному. Віночок – у вигляді 

подовженого дзвоника, який у верхній частині розділяється на п’ять секторів, 

зрослими пелюстками, трубчатий, білого кольору, основа забарвлена в 

фіолетовий. Чашечка – у вигляді летючки з 16-18 щетинками. П’ять тичинок 

прикріплені до трубки віночка. Нитки тичинок – вільні, а пиляки – боковими 

сторонами з’єднані між собою, утворюючи пилкову трубку, через яку 

проходить стовпчик. Пиляки подовжені та поздовжньо розтріскуються. 

Ремонтантне цвітіння зумовлюють пуп’янки, що перебувають у суцвітті на 

різних стадіях розвитку [118]. 

Гінецей складається з двох плодолистків зі стовпчиком, який 

закінчується дволопатевою приймочкою. Лопаті маточки виступають із 

віночка і сильно розходяться. В період цвітіння маточка значно 
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видозмінюється – подовжується та закручується. Вона є життєздатною 

упродовж 10-12 діб. Лопаті приймочки покриті сосочками. 

Тип насіннєвого зачатку тенуцулярний, коли материнська клітина 

мегаспор вкрита лише епідермісом і лежить безпосередньо під епідермою 

мегаспорію. Зав’язь – одногніздова, нижня, з одним насіннєвим зачатком, 

розміщеним на короткому насіннєносці – фунікулюсі. Насіннєвий зачаток 

анатропний, однопокривний. Зародковий мішок моноспоричний, нормального 

типу, вузький та досить видовжений. Він утворюється завдяки одній з чотирьох 

мегаспор тетроди шляхом трьох послідовних мітотичних поділів [40, 155]. 

На території сучасної Бразилії та Парагваю індіанці племені гуарані 

здавна використовували як чаї і лікувальні засоби солодку траву ka’ahe’ê – 

Stevia Rebaudiana [6]. 

Перші рослини стевії, завезені в Україну, були диплоїдними (2n = 22); 

на сьогодні створено тетраплоїдні й інші форми [72, 97, 237]. 

Стевія є багаторічною перехреснозапильною трав’янистою рослиною; за 

несприятливих погодних умов можливе самозапилення, зустрічається й 

облігатний апомікс [94, 114, 239]. 

У результаті першого поділу клітини мегаспори утворюють два ядра, які 

розходяться до мікропілярного та халазального полюсів. Далі кожне ядро 

синхронно ділиться ще два рази, внаслідок чого біля кожного полюса 

утворюються по чотири ядра. Це восьмиядерна стадія розвитку жіночого 

гаметофіту. Полярні ядра зближуються в центральній частині, потім 

зливаються, утворюючи ядро центральної клітини. Формується семиядерний 

зародковий мішок з яйцевим апаратом та центральною клітиною. Яйцевий 

апарат складається із яйцеклітини і двох синергід. Яйцеклітина велика, 

грушоподібної форми, з крупним ядром, що розміщена в апікальній частині 

клітини. Центральна клітина містить ядро з ядерцем. Антиподи розміщені у 

халазальній частині зародкового мішка [214, 221, 321]. 

Коли відбулося запліднення яйцеклітини, розпочинається розвиток 
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зародка, який проходить за типом айстрових [214]. 

Зародки стевії мають кулясту форму через 4-5 діб після цвітіння, а в деяких 

із них починається закладання сім’ядолей. На 8-му добу, слід відмітити, що 

зародки набувають серцеподібної форми, залишаючись ще досить малими за 

розмірами – 0,3-0,5мм. На 12-16-ту добу сім’ядолі видовжуються (довжина 

зародків в цей час варіює від 1,0 до 1,5мм), формуються зародковий корінь та 

чохлик. Морфологічний розвиток зародків стевії закінчується на 20-30-ту добу. 

Довжина диференційованих зародків мають видовжену форму і становилять 

2,0-2,5 мм. Фізіологічне дозрівання зародків настає лише на 

35-40-ту добу, а іноді й пізніше; в подальшому тканини зародка твердіють, 

насіннєва коробочка темніє, насіння легко висипається із кошика [74, 223]. 

Цвітіння відбувається в липні-серпні, може бути і в вересні-жовтні. 

Особливістю культури є уповільнення розвитку з кінця травня до кінця 

червня [214, 239]. 

Стевія має однонасінний плід сім’янку з щільним оплоднем. Насіння 

дрібне, видовжене, веретеноподібної форми, за розмірами 2-3 мм, масою 

1000 шт. 0,25-0,40 г. Насіннєва коробочка при дозріванні набуває темно-

коричневого кольору. На зовнішній поверхні насінини видно п’ять-шість 

світло-коричневих вертикальних смужок [81, 88]. 

В умовах України стевія вважається однорічною культурою заввишки 

80 см і більше. Наприкінці вегетації на кореневищах закладаються бруньки; їх 

кількість становить від 1-2 до 18-19 шт. Слід відмітити, що у перший рік росту 

й розвитку рослини мають одне головне стебло з боковими пагонами; їх 

діаметр становить 1-1,5 см. На 2 і 3 рік стебел відростає стільки, скільки було 

закладено бруньок на кореневищі. Рослини стевії розподіляють на 

прямостоячі або полеглі, добре опушені [77, 88]. 

Облистяність стевії визначають кількість листків на кущі, їх форма, 

розміри, кут відхилення від стебла, розмір і довжина міжвузлів [39, 214]. 

Важливими показниками продуктивності стевії є врожайність сухих 

листків і накопичення в них солодких глікозидів [60]. 

У диплоїдних рослин стевії розмір листків становить 7,8 см, а ширина – 
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3,4 см; у тетраплоїдних – відповідно 8,3 і 4,3 см [239]. 

У Лісостеповій зоні України завдовжки листків диплоїдної стевії 

становить у середньому 5,4 см, завширшки – 2,3 см, тетраплоїдної – відповідно 

6,2 і 3,3 см. Опушені листки мають 12-16 зубчиків, досягають довжини до 

5-7 см і ширини 1,5-2 см [81, 88]. 

Спочатку інтенсивно витягуються у довжину нижні міжвузля стебла, 

потім – вище розташовані міжвузля. З’ясовано, що середні міжвузля головного 

стебла стевії були довші, ніж нижні і верхні; їх тривалість зростання була 

більшою, ніж у нижніх і верхніх міжвузлів. Довжина міжвузлів могла 

змінюватися тільки до моменту повного росту й розвитку рослин. Як тільки 

закінчувалося зростання куща, зміни довжини міжвузля вже не відбувалося [9]. 

Деякі дослідники виділяють понад десять форм стевії, які відрізняються 

між собою довжиною і кількістю бокових пагонів, кутом прикріплення їх до 

стебла та облистяністю [33, 40]. 

Коренева система стевії порівняно з іншими культурами невелика. У неї 

мичкувата коренева система переважно двох типів: 

– потовщені та вкорочені корені завдовжки до 25 см, які радіально 

розходяться від основи стебла; 

– багато тонких, видовжених коренів, які відходять від потовщених. У 

загальному, кількість потовщених коренів однієї рослини до кінця першого 

року вегетації у різних зонах України варіює від 32 до 155 шт [84]. 

У перший рік у стевії з насіння на початку вегетації утворюється 

первинний корінь та додаткові товсті й тонкі корені, які виконують основну 

функцію – поглинання води та мінеральних солей з ґрунту. Потім їх кількість 

збільшується і ці тонкі корені перетворюються в запасні органи [107]. 

Коренева система стевії розміщена неглибоко від поверхні ґрунту, що 

зумовлює необхідність її поливу впродовж вегетації у зонах з недостатньою 

кількістю опадів [84, 214]. 

Стевія не стійка до низьких температур, тому за температури нижче 

+12 °С майже не росте й не розвивається; вона чутлива до заморозків. 
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Дослідження її на холодостійкість в камерах штучного клімату з діапазонами 

температур 0; -1,-2 і -4,-5 °С показали, що рослини стевії in vitro можуть 

витримувати  короткочасні (до 5 год) зниження температури в межах від -1 до 

-2 °С. Рослини не пошкоджувалися і після зниження температури до -5 °С 

упродовж 5-7 год. За більш тривалішого витримування їх за цієї ж температури 

(до 12 год) рослини повністю гинули. Температура -5 °С з 12-годинною і 

більше експозицією для стевії є критичною. Саме тому в Україні в природних 

умовах її можна вирощувати як однорічну культуру в регіонах помірного 

клімату, оскільки у зимовий період її кореневища вимерзають [139, 204]. У 

зимовий період рослини стевії зберігають в ємкостях із землею у приміщеннях 

(теплиці, підвалі та ін.) за температури 8-10 °С і вологості повітря 60-70 %. 

Оптимальна температура для росту й розвитку стевії +22-28 °С [224]. 

У районах з помірно вологим субтропічним кліматом стевія медова 

росте в інтервалі температур від 6 до 43 °С. Рослина погано переносить посуху, 

тому за вирощування її у зонах із недостатнім зволоженням необхідно 

періодично застосовувати поливи. 

Стевія переходить до генеративного розвитку, тому що вона рослина 

короткого світлового дня: при зменшенні його вона. В різних географічних 

зонах вона розвиватиметься по-різному: чим ближче до екватора, тим 

коротшим у стевії буде період наростання вегетативної маси, натомість, при 

віддаленні від нього на північ чи південь, рослини можуть досить довго 

розвиватися, та період цвітіння у них затримується, накопичується велика 

вегетативна маса [87, 214].  

Тривалість світлового дня впливає на ріст і розвиток рослин стевії. 

Короткі дні сприяють генеративному розвитку – прискоренню цвітіння й 

утворенню насіння. Подовження світлового дня сприяє наростанню нових 

гілок і листків, що підвищує вихід солодких глікозидів [88, 214]. 

Кращими для стевії є ґрунти з легким гранулометричним складом, 
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слабокислі, з високим рівнем ґрунтових вод [118, 120].  

1.2. Біотехнологічні способи розмноження стевії 

«Більшість сортів і гібридів стевії отримано за біотехнологічними 

методами, а саме: шляхом створення поліплоїдів, гаплоїдів, клонів, виділення 

протопластів. Останні широко використовуються в дослідженнях клітин та 

генній інженерії. Життєздатні протопласти отримують, зокрема, в результаті 

обробки клітин спеціальними ферментами, які руйнують оболонку клітини» [33]. 

«Це дає можливість за допомогою хімічних і механічних методів 

виділяти і досліджувати структурні компоненти і навіть окремі молекули, 

вносити зміни в генетичну структуру тощо. Протопласти можуть регенерувати 

клітинну оболонку, що використовується, зокрема, для отримання 

повноцінних генетично змінених клітин» [42, 214]. 

«Після злиття (соматичної гібридизації) протопласти утворюють новий 

живий організм – регенерант. Таким способом можуть бути отримані 

соматичні гібриди рослин» [33, 74]. 

Перед введенням матеріалу у штучні умови та подальшого його 

вивчення було проведено цитологічні дослідження розвитку культури та 

вивчено і встановлено процеси мітозу й мейозу [34, 51, 214]. 

За допомогою культури in vitro можна отримати велику різноманітність 

рослин, що різняться як за морфологічними, так і господарсько-цінними 

ознаками. Один клон поєднує оптимальний набір цінних ознак, які 

зберігаються в умовах вегетативного розмноження. У Російській Федерації 

шляхом використання клонального мікророзмноження створено новий сорт 

стевії Дульсінея [74, 119]. 

В Україні вивчено особливості вегетативного розмноження стевії 

шляхом клонального мікророзмноження з використанням насіння й інших 

експлантів стевії, які стерилізували речовинами, що містять хлор, за різних 

експозицій і використання модифікованого живильного середовища Гамборга 

і Евелега [88, 214]. 

Для вкорінення мікропагонів в культурі in vitro використовували 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
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живильне середовище з половинним вмістом макро- і мікроелементів [155, 214]. 

Культивований генетичний матеріал стевії в умовах культури in vitro і 

температури +6 °С можна утримувати без оновлення до п’яти місяців [94]. 

З використанням поліплоїдизації та розроблення відповідної методики 

отримано триплоїдні і тетраплоїдні рослини.  

«Поліплоїдія (за давньогрецькою πολύς – багаточисельний, πλοῦς – 

спроба, εἶδος – вид) є мутація геному, за якої у клітинах тваринних і рослинних 

організмів відбувається кратне збільшення кількості хромосом. Явище 

виникає внаслідок поділу хромосом без поділу клітини; злиття соматичних 

клітин або їхніх ядер; утворення гамет чи спор із нередукованим числом 

хромосом внаслідок аномалії мейозу. Це спричинюється впливом на клітину, 

що ділиться, високої або низької температури, іонізуючого випромінювання, 

хімічних речовин, що перешкоджають правильному розходженню хромосом 

тощо. До таких речовин належать алкалоїд рослинного походження колхіцин, 

аценафтен, закис азоту та ін. Поліплоїдія в природі виникає спонтанно і може 

бути спричинена штучно» [31]. Оптимальною концентрацією колхіцину для 

переходу стевії на більш високий рівень плоїдності, щоб отримувати цінні 

генотипи, є 0,005 % з експозицією 48 год [32, 214]. 

У результаті досліджень науковців Інституту біоенергетичних культур і 

цукрових буряків НААН вперше розроблено: схему органогенезу стевії в 

умовах помірного клімату; метод переводу рослин на більш високий рівень 

плоїдності шляхом колхіцинування in vitro, що дає змогу отримати триплоїдні 

і тетраплоїдні форми стевії; умови тривалого зберігання стевії в культурі in 

vitro, що забезпечили зберігання без пересадки рослини упродовж 240 діб; 

статистичний метод відбору кращих колекційних зразків стевії для різних 

кліматичних зон [51, 88, 297].  

Важливе значення для селекційного процесу мають різні форми стевії 

[218]. Вченими встановлено, що у вегетаційних дослідах триплоїди 

перевершували диплоїдну і тетраплоїдну форми за динамікою росту й 

розвитку, кількістю та площею листків. Маса сухої речовини триплоїду на 
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останніх етапах росту й розвитку була більшою, ніж у диплоїдів на 69,2% і на 

50,3%, ніж у тетраплоїдів. Маса сухої речовини надземної частини рослин на 

останніх етапах росту й розвитку у диплоїдної, триплоїдногї і тетраплоїдної 

форм становила відповідно 2,24, 2,74 і 2,02 г, а сухих коренів – відповідно 

1,14, 1,40 і 0,96 г. Це свідчить про те, що в ході генетичних перетворень рослин 

стевії можна отримати форми, які відрізняються цінними ознаками і 

інтенсивністю репродукційних процесів [41]. 

Установлено невідомі раніше дані про вміст амінокислот у вегетативних 

органах стевії залежно від плоїдності. Так, сорт Рамонська ласуня 

відрізняється високим вмістом гліцину у верхніх листках і відносно 

невисокою концентрацією серину, тоді як у дикої форми була зворотна 

залежність. Співвідношення вільних амінокислот у листках стевії під час 

окультурення позитивно змінюється [24]. 

Важливою особливістю стевії є висока антиоксидантна активність 

отриманих з неї препаратів, що надає перспективу до використання стевіозиду 

у вигляді біологічно активних добавок у харчових продуктах профілактичного 

призначення. Виявлено незначні відмінності за вмістом хлорогенової кислоти 

у рослин різної плоїдності та відмічено більший її вміст порівняно з 

диплоїдними формами у тетраплоїдних [117, 265]. 

Культивування недозрілих зародків у культурі in vitro стевії забезпечує 

отримання цінних матеріалів від введення вихідного матеріалу до укорінення 

пагонів [273]. У зарубіжних країнах та Інституті цукрових буряків був 

розроблено метод одержання сомаклональних варіантів стевії та 

відпрацьовано методику з отримання калюсогенезу [228]. Значним 

досягненням науковців було отримання мутантних форм стевії, 

використовуючи ізольовані меристеми та метод протопластів [283, 292]. 

Незалежно від методу отримання матеріалу, стевію вирощують двома 

способами: вегетативним та генеративним (через насіння).  

За умов розмноження стевії насінням у перший рік росту й розвитку 

рослини встигають пройти такі вікові періоди: проростків, ювенільний та 
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іматурний, віргінільний і частково (до 30 % особин) молоде генеративне; інші 

особини проходять останній період у другий та у наступні роки. Вирощування 

розсади стевії з насіння перед висівом передбачає замочування його впродовж 

60-90 хв у теплій воді з температурою 50...60 °С [243, 244, 291]. 

Ґрунт для висівання насіння має бути родючий, легкого 

гранулометричного складу. Не можна використовувати сильно ущільнені 

водою чи важкі за гранулометричним складом ґрунти. Для висівання 

використовують субстрат суміші піску й перліту (2:1), піску й дернової землі 

(1:2), піску й перегною (2:1). Ґрунт перед висіванням бажано продезінфікувати. 

Товща шару ґрунту (суміші) у ємностях не може бути більшою за 10 см. За 

потреби в ґрунту вносять комплексні мінеральні добрива – N5P5K5 г/м2 [40]. 

Як на неудобрених, так і удобрених фонах чорноземів вилугуваних можна 

отримати екологічно чисту продукцію стевії, в якій відсутні або виявляються в 

допустимих межах важкі метали, нітрати, радіонукліди, пестициди [115]. 

Висівання насіння проводять за 55-65 діб до висаджування розсади у 

відкритий ґрунт – наприкінці березня або на початку квітня. Норма висіву 

становить 75-100 насінин/м2. Перед цим насіння змішують із піском та 

просівають через сито з діаметром отворів 2 мм і висівають на поверхню 

вирівняного ґрунту. Засіяну ділянку поливають і накривають поліетиленовою 

плівкою або іншим покривним матеріалом, щоб запобігти висиханню 

субстрату [35]. Вологість суміші підтримують у межах не нижче 85-90 % 

повної польової вологоємності (ППВ), тому зволожують його щодня. 

Проростки захищають від прямих сонячних променів. Щоб зменшити 

травмування, розсаду бажано відразу вирощувати в окремих горщечках або 

касетах і не пікірувати [82]. 

Проростання насіння прискорюють світлом, тому його покривають дуже 

тонким (0,5-1,0 мм) шаром ґрунту (золи, перліту). Поливають із дуже дрібного 

розпилювача під низьким тиском. Ідеальним варіантом є висів насіння в 

теплицях. Залежно від температури, освітлення, вологості повітря й ґрунту 
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насіння починає проростати на 3-15-ту добу. Температура має бути на рівні 

20...25 °С, вологість ґрунту впродовж усього періоду росту й розвитку треба 

підтримувати на рівні 80-85% ППВ. З появою сходів тіньове покриття 

забирають. Для вирощування розсади з насіння оптимальними умовами є: 

освітленість 14 кЛк, температура в межах від 15 °С і до 35 °С [90]. 

В умовах закритого ґрунту подовження вегетаційного періоду до 5 міс. 

сприяє переходу рослин у генеративний період, активного цвітіння і 

плодоношення. На основі цих досліджень розроблено методику вирощування 

насіннєвих рослин і одержання насіння, що мають високу лабораторну 

схожість – на рівні 62-95 %. Основним чинником, що сприяє оптимальному 

вегетативному росту й дружному цвітінню, є тривалість дня до 12 год [119]. 

Пікірування проводять у фазі двох справжніх листків рослини стевії в 

ємності з підготовленою сумішшю. «Схема висаджування рослин під час 

пікірування – 5 х 5 см, глибина висаджування – 1,5-2 см. Пересаджені рослини 

стевії на якийсь час притінюють. У фазі 2-3 пар справжніх листків для 

одержання міцнішого кореня і формування бічних пагонів рослини 

прищипують – зрізують верхівки пагонів до 5 см» [100, 102]. 

Пікірування розсади специфічно впливає на формування просторової 

форми рослини стевії. Пікірування рослини стевії сорту Рамонська ласуня 

сприяло одержанню врожайності зеленої вегетативної маси за рекомендованої 

схеми посадки 25 x 70 см і розрідженої 30 x 70 см відповідно 7,47 і 7,45 т/га і 

сухого листа – 1,40 і 1,49 т/га; приріст до непікірованих рослин зеленої маси 

становила відповідно 0,71 і 0,67 та сухого листка – 0,12 і 0,17 т/га [100, 113]. 

В умовах закритого ґрунту для збереження, підтримки й розмноження 

стевії оптимальний склад субстрату містить повний склад мінеральних і 

органічних речовин [54]. Вирощують розсаду стевії на субстраті, що складається 

з піску, чорнозему та гідрогелю (1:1:500 мг/л). Таку суміш рекомендовано для 

селекційної роботи зі створення сортів стійких до посушливих умов для регіонів 

із холодним і вологим вегетаційним періодом [62, 82, 127]. 
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1.3. Вплив елементів технології вирощування на врожайність і 

якість стевії 

Технології вирощування стевії в загальному плані мають певні 

особливості. 

На Північному Кавказі кращим строком висадження розсади у відкритий 

ґрунт є період з кінця травня до кінця червня; оптимальна щільність посадки – 

12-14 рослин/м2.. У цій зоні у відкритому ґрунті стевія не зимує [208].  

За вирощування стевії на чорноземах вилугуваних Ставропольського 

краю на фоні внесення N60P60 оптимальною схемою посадки є 25x70 см; вона 

забезпечує врожайність зеленої маси і збір сухого листка відповідно 16,9 і 

3,06 т/га з рівнем рентабельності 336,4 % [16, 79, 118]. 

Внесення мінеральних добрив порівняно з неудобреним фоном сприяло 

істотному збільшенню площі листкової поверхні рослин стевії [57]. 

Найбільшу площу листкової поверхні рослини стевії сформували на фоні 

внесення N60P60 – 0,719 м2/рослину [54]. За внесення мінеральних добрив 

врожайність зеленої маси стевії порівняно з неудобреним фоном 

підвищувалася до 13,8-16,9 т/га (на контролі 12,5, НІР05 = 1,17 т/га). На 

удобреному фоні підвищувалися як вміст елементів живлення в рослинах 

стевії, так і їх винос із ґрунту [169, 277]. 

Роздільне і спільне з іншими елементами живлення внесення азоту N60 

позитивно впливало на висоту рослин, фосфору Р60 – на ширину куща стевії, а 

калію К60 у поєднанні з іншими елементами живлення – негативно впливало на 

формування архітектоніки рослин. Роздільне внесення калію сприяло 

активізації утворення пагонів; за поєднання калію з азотом і фосфором 

спостерігався синергізм. Калій (К60) і фосфор (Р60) прискорювали лінійний ріст 

і темпи розвитку рослин стевії як за роздільного, так і спільного внесення з 

азотом. Внесення азоту, забезпечуючи рівномірно високий приріст висоти, 

викликало уповільнення розвитку рослин. Спільне внесення фосфору і калію 

(Р60К60) уповільнювало ріст і розвиток рослин стевії [214, 241]. 
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На рівні однієї рослини і агрофітоценозів між площею листків і 

накопиченням вегетативної маси встановлено тісну позитивну кореляційну 

залежність (r = 0,92). Внесення N60Р60К60 порівняно з неудобреним фоном як 

за окремого, так і сумісного внесення збільшували вміст стевіозидного 

комплексу в листках стевії сорту Рамонська ласуня. Переважний вплив на 

накопичення в листках суми глікозидів мав фосфор (Р60) – 14,3 %. Найбільша 

кількість глікозидів стевіозидного комплексу накопичувалася в листках за 

внесення повного добрива нормою N60Р60К60 – 16,7 %; у цьому варіанті був 

найбільший вихід глікозидів – 441 кг/га [259, 265]. 

Технологія вирощування і врожайність вегетативної маси рослин стевії 

значною мірою визначалися схемою посадки, а звідси – площею живлення 

рослини. Найбільша продуктивність рослини – 197 г – була за площі живлення 

0,21м2 (схема посадки 30 x 70 см). Найбільше високорослих рослини було за 

схем посадки 25 x 70 см і 30 x 70 см [220, 240]. 

За збільшення відстані між рослинами в рядках з 20 до 30 см урожай 

стевії знижується на 16,7 %, а до 40 см – на 37,5 %. У зв’язку з тим, що 

товарною частиною стевії є лист, тому важливе значення у загальній структурі 

урожаю має їх частка від загальної наземної маси. Із збільшенням відстані між 

рослинами вихід сирих і сухих листків збільшується. Більша площа живлення 

за розрідженої посадки (55-74 тис. рослин/га) забезпечує кращі умови для 

росту й розвитку кожної окремої рослини. Оптимальною є така густота 

стояння рослин, за якої досягається максимальна врожайність основної 

продукції, а не найбільша продуктивність окремої рослини [227, 232]. 

В Україні найбільшу кількість солодких глікозидів стевія накопичує в 

південних районах вирощування (до 13,4 %). На північ їх кількість поступово 

зменшується. З просуванням зони вирощування стевії на південь товщина 

листкової пластинки, кількість шарів мезофілу, число трихом, у т.ч. залозок, 

що накопичують солодкі дитерпенові глікозиди, збільшується, а розмір клітин 

мезофілу, верхньої та нижньої епідерми – зменшується [183]. 
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Деякі дослідники пропонують проводити мульчування ґрунту, що 

прискорює ріст та розвиток рослин. Порівняно з контролем, частка рослин у 

фазі цвітіння збільшувалася в середньому на 13 %. Якщо на контролі 

зустрічалися лише поодинокі квітучі рослини, кількість яких за щільності 

посадки 110 тис. шт./га становила від 1 %, за 65 і 95 тис.шт./га – до 3 %, то у 

варіанті з плівкою залежно від площі живлення квітували від 10 до 19 % 

рослин стевії [291, 297]. 

У варіанті з мульчуванням ґрунту найбільша площа листків рослини 

була за густоти рослин 80 тис.шт./га – 52,4 дм2. «Із збільшенням кількості 

рослин з 65 до 95 тис.шт./га площа листкової поверхні фітоценозу зростала. 

Як у варіанті з плівкою, так і без неї за густоти рослин 95 тис.шт./га вона була 

найбільшою – відповідно 40 і 25,6 тис. м2/га» [77]. 

Чиста продуктивність фотосинтезу рослин упродовж вегетаційного 

періоду у варіанті з мульчуванням була найвищою. «У період інтенсивного 

росту вона становила у середньому 6,5 г/м2 за добу, у фазі бутонізації – 4,0, а 

на контролі без мульчування – відповідно 4,2 і 3,2 г/м2 за добу. Середньодобові 

прирости сухої маси були більші у варіантах з меншою густотою рослин» [77]. 

Вирощування розсади стевії з насіння пов’язане з певними труднощами. 

Рослини утворюють насіння тільки в певних екологічних умовах, але воно 

досить дрібне, має великий відсоток стерильності, швидко втрачає схожість. 

Рослини стевії одержаними із живців, порівняно з рослинами, які вирощені з 

насіння, набагато пізніше досягають фази цвітіння (в окремі роки навіть на 

30-35 діб після висаджування у відкритий ґрунт); маса сухого листка з однієї 

рослини у них становить 15-30 г. Лабораторна схожість свіжозібраного 

насіння становить 75,5-79,3 %. У разі зберігання такого насіння в 

лабораторних умовах упродовж шести місяців схожість зберігається на рівні 

75 %, а з подальшим зберіганням – знижується до 42-51%. Через дев’ять 

місяців зберігання насіння стевії польова схожість становила лише 

22-24 % [258]. 
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Основним способом розмноження стевії у районах, де вона не зимує у 

відкритому ґрунті, є метод висаджування зеленими живцями. 

Більшість рослин в умовах відкритого ґрунту не зимують, загибель 

рослин відбувається наприкінці листопада – початку грудня із зниженням 

температури повітря до 0…-5 °С. Рослини, що виживають, в кінці травня 

починають утворювати нові пагони. В закритому ґрунті рослини перебувають 

у стані спокою з січня по березень, надземна частина рослин зберігається [204]. 

Розмноження стевії в захищеному ґрунті зеленими живцями можна 

проводити впродовж усього року. Найбільш висока приживаність зелених 

живців відзначалася в період з 30 квітня по 30 червня (80-92 %). Розсада, 

отримана в цей час, характеризувалася найкращим поєднанням параметрів 

росту й розвитку надземної частини і кореневої системи. Між приживаністю 

зелених живців і температурою повітря встановлено середню за щільністю 

позитивну кореляційну залежність (r = 0,57), а між відносною вологістю 

повітря й приживаністю зелених живців – сильну (r = 0,88) [86, 214]. 

Вирощування стевії на півдні проводиться зеленими живцями. За 

живцювання у квітні-липні досягається 100 % укорінення живців. Позитивний 

вплив на ріст і розвиток живців має попередня їх обробка стимуляторами 

росту – замочування на 15-20 хв у водному розчині 5-10 мг/л НУК і ІОК і 

використання субстратів для кращого вкорінення [222, 225]. 

Живцювання проводять наприкінці лютого – на початку березня. За 

приживаністю й ростом живців майже немає відмін: пазушні бруньки 

починають відростати на 10-12-ту добу, калюс на нижньому зрізі пагонів 

відмічається через 15-18 діб, укорінення відбувається через 20-25 діб, кожні 7-

10 діб утворюється новий вузол. При цьому використовують різні 

стимулятори росту для кращого укорінення живців [88, 222, Додаток В 4]. 

Залежно від способу розмноження формується різна кількість 

потовщених коренів: рослини, отримані від зелених живців, формують їх від 

32 до 55 шт., а рослини, отримані методом in vitro, значно більше – 

від 64 до 155 шт., з насіння – до 32 шт. Зелені живці з двома парами листків 
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мали кращу приживаність (89,2 %) і розвиток розсади, ніж з одного, трьома і 

чотирма парами листків [224]. 

Обробка живців з трьома-чотирма парами листків перед посадкою 

водним розчином Корневіну 1 г/л з такою експозицією 12-24 год сприяла 

збільшенню їх приживаності до 100%, що дало можливість отримати добре 

розвинену розсаду в строк до 25 діб. Найкращі умови для приживаності 

зелених живців, зростання і розвитку розсади стевії створюються на 

ґрунтовому субстраті суміші чорнозему й перліту з співвідношенням 1: 3. За 

обробки зелених живців стевії 0,1 % водним розчином Біофіту 1 порівняно з 

обробкою 0,01 % водним розчином Лігногуматом калію і 0,01 % водним 

розчином Дарини 17 формування й функціонування асиміляційної поверхні 

прискорюється на 3-4 доби [222]. 

Найбільшу фотосинтетичну поверхню формує середній ярус листків. 

Особливістю стевії є відмирання в ході вегетації цінних у виробничому 

відношенні нижніх листків, що в кінцевому рахунку знижує продуктивність 

культури. Звідси елементи технології вирощування мають бути спрямовані на 

забезпечення і збереження нижніх листків. 

У формуванні та функціонуванні асиміляційного апарату стевії бере 

участь вся листкова поверхня з найбільшою фотосинтетичною активністю 

листків середніх ярусів та раннім відмиранням нижніх листків. Установлено 

тісний кореляційний зв’язок між кореневою системою і асиміляційним 

апаратом, що сприяє поліпшенню життєдіяльності рослин [237]. 

Установлено позитивний вплив фітогормонів на ріст і розвиток розсади 

стевії. В умовах захищеного ґрунту особливо ефективним з них був ретардант 

577 з проауксиновим ефектом, який порівняно з контролем сприяв 

збільшенню висоти рослин на 59,7 %, кількості і площі листків відповідно на 

15,8 і 41,1 % [214, 292].  

На підвищення ефективності мінеральних добрив позитивний вплив 

мали регулятори росту етамон і картолин, які покращували поглинання 

мінеральних речовин із ґрунту, посилювали ростові процеси і сприяли більш 
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позитивному використанню високих доз добрив. Як результат, порівняно з 

контролем маса рослини підвищувалася на 58,7-65,3 % [231]. 

Визначено вплив регуляторів росту екзогенного походження на ступінь 

використання стевією мінеральних речовин, а також на отримання 

високоякісної розсади. Установлено, що ростові речовини ретарданту 577 з 

проауксиновим ефектом у поєднанні з мінеральними добривами стимулюють 

ріст і розвиток живців, сприяють повній приживаності рослин. Обробка 

зелених живців водними розчинами Лігногумату калію, Дариною 17, Біофітом 

1 має пролонговану дію на формування врожайності зеленої маси і сухих 

листків. Їх ефективність визначається умовами вологозабезпеченості рослин 

під час вегетації. Найбільшу врожайність зеленої маси і сухих листків було 

отримано у варіанті обробки сумішшю двох (Дариною 17 + Біофіт 1) і трьох 

препаратів (Лігногумат калію + Дарина 17 + Біофіт 1). Взаємодія 3-х препаратів 

сприяла перевазі явища ауддитивізма. За посушливих умов істотний 

позитивний ефект проявлявся у варіанті обробки Біофітом 1 [231]. 

Зелені живці, які було оброблено водними розчинами Лігногумату 

калію, Дарина 17 і Біофіт 1, мали активний вплив на клітинний метаболізм, що 

проявився у збільшенні вмісту суми солодких глікозидів в сухих листках і 

збору солодких глікозидів з одиниці площі за всіх видів обробки порівняно з 

контролем. Найбільший ефект було отримано за обробки сумішшю трьох 

препаратів (Лігногумат калію + Дарина17 + Біофіт 1): сума солодких 

глікозидів в сухих листках стевії становила 18,3 % (+61,9 % до контролю), а 

збір солодких глікозидів – 0,534 т/га (+119,8 % до контролю). Використання 

для обробки живців стевії водних розчинів Лігногумату калію, Дарини 17 і 

Біофіту 1 дає можливість отримувати екологічно чисту продукцію. Вміст 

важких металів – свинцю, кадмію, ртуті, миш’яку – в сухих листках стевії у всіх 

варіантах обробки, як і на контролі, був нижче допустимого рівня [88]. 

Установлено позитивний вплив регуляторів росту Етамона і Картолина 

на підвищення ефективності мінеральних добрив. Посилення ростових 
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процесів за дії стимуляторів призводить до збільшення поглинання 

мінеральних речовин із ґрунту, що, в кінцевому рахунку, пов’язано з більш 

позитивною дією високих доз добрив на продуктивність стевії. Порівняно з 

контролем маса рослини підвищується на 58,7-65,3%. Через 2-2,5 місяця 

рослини досягають 10-14 см у висоту та вступають у фазу активного росту; в 

цей час формується основна маса [88]. 

У Курській обл. в онтогенезі стевії виявлено певні морфологічні 

відхилення. Тривалість періоду її вегетації у відкритому ґрунті становить 

92-94 доби. За цей період культура проходить всі фази формування 

вегетативних органів і бутонізацію, тобто росте й розвивається за однорічним 

циклом, розмножується зеленим живцюванням, кореневища взимку 

зберігаються в теплицях [106]. 

Після того, як рослини вступають в генеративну фазу росту й розвитку, 

в пазухах апікальних листків закладаються генеративні бруньки, які з 

середини вересня дають пагони з першими бутонами. У перший рік життя 

цвітуть всі рослини, цвітіння ремонтантного типу, воно розтягнуто на 

2-4 міс. Перша, найбільш масова хвиля цвітіння припадає на листопад; насіння 

формується наприкінці грудня – початку січня [72, 114]. 

В умовах Лісостепу стевію висаджують за схемою 45 х 20 см. Саме така 

схема забезпечує густоту стояння 111 тис. шт. рослин/га і дає змогу найбільш 

повно використати родючість ґрунту і біологічний потенціал стевії – одержати 

максимальну врожайність загальної і сухої маси рослин та сухих листків. 

Урожайність останніх становила в середньому 2,4 т/га [77, 95]. 

Росте стевія медова за температури від 15 до 30 °С. Оптимально є 

температура 22-25 °С. Місце потрібно сонячне, захищене від вітру. Полив 

проводиться щодня, кип’яченою водою раз на добу, досить рясно, хоча 

тривале перезволоження ґрунту неприпустимо. Підживлення робиться двічі на 

місяць, обрізка – за необхідністю, коли довжина пагонів перевищує 25-40 см. 

Обрізані пагони можна використовувати як розсаду [214, 223].  
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Формування рослини починають через два-три місяці. Після видалення 

верхньої частини рослини, які використовується для розмноження, починають 

рости бічні відростки і листки. Влітку стевію виносять на свіже повітря під 

навіс, на високу підставку (у вересні це збереже від холодних ранків), щоб 

прямі сонячні промені освітлювали рослину по кілька годин на день. Навіс 

захищає від граду і сонячного пекла. Щоб забезпечити підвищену вологість 

повітря, поруч ставлять ємність із водою. Для вирощування у відкритому 

ґрунті кращим попередником для стевії є бобові культури. На посадках треба 

вчасно проводити прополку від бур’янів і неглибоко рихлити ґрунт. Закручені 

листки і їх ламкість на рослинах стевії свідчить, що їх треба видаляти. 

Трьох-п’ятимісячні листки в будь-якому випадку треба обривати. У свіжому 

вигляді листки зривають упродовж усього періоду вегетації рослини, але 

найбільш солодкими вони стають за достатнього освітлення під час цвітіння. 

Висушені листки стевії добре зберігаються впродовж декількох років [214, 

290, 296, 297, 328]. 

1.4. Крапельне зрошення стевії  

Стевія передбачає застосування такої технології вирощування, яка 

сприяє посиленому росту листків, тому вона має підвищені вимоги до запасів 

вологи в ґрунті і виділяється підвищеним водоспоживанням [232]. 

У стевії за сприятливих умов забезпечення вологою продихи відкриті як 

в день, так і вночі; за несприятливих – вдень вони тимчасово закриті, а вночі – 

відкриті. Як наслідок, відбувається швидке випаровування вологи. Під час 

найбільшого водоспоживання, волога в рослині погодинно поновлюється. Чим 

вища вологість ґрунту, тим кращє він віддає свою воду рослинам, 

коефіцієнт транспірації підвищується. У стані тургору стевія має високий 

вміст вологи. Для зниження транспірації, особливо у живців із великими 

листками, для зменшення транспірації листкові пластинки обрізають на ⅓ або 

наполовину [232]. 

Важливою особливістю стевії є добре насичення тканин водою, що 
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пов’язано з їх крупними клітинами і характером біохімічних процесів, що 

відбуваються в рослині. Завдяки інтенсивному обміну вологою, рослини 

мають високі темпи накопичення органічної маси, що істотно відрізняє їх від 

інших культур. Упродовж майже усього періоду вегетації стевія добре реагує 

на підвищену вологість ґрунту для активного накопичення органічної 

речовини. Для цього вона потребує насичення клітин вологою на межі 

тургору [62, 65]. 

«Вода необхідна і як середовище, в якому відбуваються всі біохімічні 

перетворення. Від ступеня насичення тканин рослини водою залежить 

швидкість і напрям цих перетворень. Без участі води неможливий фотосинтез, 

внаслідок якого утворюється органічна речовина. Фізіологи відносять також 

воду до тих речовин, елементи яких витрачаються і знову синтезуються в 

обміні речовин. Виникає поняття про метаболічну воду» [81]. 

За К. А. Тимірязєвим, вода безпосередньо впливає на ріст і розвиток 

рослин та їх окремих органів. За забезпечення водою ріст та розвиток рослин 

проявляється у збільшенні висоти, кількості та розмірів листків, пагонів, у 

прискоренні росту репродуктивних та інших органів. За оптимальної вологості 

ґрунту покращується ріст кореневої системи і збільшується її маса. За умов 

зрошення площа листків на рослинах збільшується у декілька разів. Так, в зоні 

дії Інгулецької зрошувальної системи площа листків на одній рослині сої на 

поливі збільшилася до 4530 см2 (на контролі без зрошення вона становила 

1505 см2) [177]. 

«Вологозабезпеченість рослин істотно впливає на умови їх повітряного 

живлення. Від насичення тканин листків водою залежить ступінь відкриття 

продихів, через які надходить вуглекислий газ і відбувається газообмін між 

листками і повітрям» [180]. 

«Поряд із збільшенням вмісту в листках води і поліпшенням їх 

повітряного живлення поливи створюють сприятливі умови для підвищення в 

листках вмісту хлорофілу. Так, на посівах кукурудзи у фазі молочної стиглості 

вміст хлорофілу у листках без поливу становив 4,8 мг, при зрошенні прісними 



50 
 
водами – 5,5 і стічними – 8,1 мг на 1 кг сухої речовини. Все це сприяє 

збільшенню інтенсивності фотосинтезу, а також його продуктивності» [182]. 

На півдні України в умовах зрошення відмічено «таке збільшення 

продуктивності фотосинтезу пшениці озимої: у період колосіння – цвітіння від 

4,41 г/м2 за добу без поливу, до 6,10 г/м2 на добу в умовах оптимального 

зрошення; у період молочно-воскової стиглості відповідно 2,51 і 6,32 г/м2 за 

добу. Збільшення площі листків і вмісту в них хлорофілу при зрошенні є 

важливою умовою ефективного використання рослинами сонячної енергії». У 

фазі цвітіння фотосинтетична активна радіація (ФАР) була: у сорту Безоста 1 

без поливу 82,4 тис. кДж/га за 1 хв, а в умовах оптимального поливного 

режиму – 195,2 тис. кДж/га за 1 хв; у сорту Кавказ відповідно 100 і 

215,2 тис. кДж/га за 1 хв [128]. 

За невеликої втрати листками води активність фотосинтезу у рослин 

майже не зменшується, але помітно затримуються відтік асимілятів з листків, 

а також сповільнюється ріст і розвиток рослин. За втрати води понад 

15-20 % знижується інтенсивність фотосинтезу і порушуються інші 

фізіологічні процеси. Зміна активності фотосинтезу за зниження вмісту води 

в рослинних клітинах залежить від виду і фази росту й «розвитку рослин, 

ступеня і способу зневоднення, умов освітлення та ін. За зневоднення 

порушується нормальний стан колоїдів цитоплазми, що зумовлює хід 

фотохімічних і темпових реакцій фотосинтезу» [23]. 

В умовах недостатнього забезпечення водою «змінюється склад 

первинних продуктів фотосинтезу, зокрема, затримується утворення 

фосфорних ефірів цукру. Частка низькомолекулярних сполук у загальній 

сумі асимілятів у посуху збільшується. При втраті води листками 

посилюється дихання рослинної тканини, а при глибокому зневодненні 

погіршується загальний стан біоколоїдів клітини». Оптимальний водний 

режим прискорює з’явлення сходів, кущіння, формування репродуктивних 

органів нерідко затримується, що необхідно враховувати при вирощуванні 

сільськогосподарських культур» [131]. 
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Потрібно відзначити, що стевія має слабо захищену від випаровування 

поверхню листків. Саме тому вона позитивно реагує на покращання вологості 

не тільки ґрунту, а й приземного повітря. За низької вологості повітря навіть 

сприятлива вологість ґрунту не може гарантувати їй високий приріст листків 

[136]. Значні потреби стевії до запасів вологи в ґрунті пов’язані з 

особливостями будови кореневої системи, яка характеризуються слабкою 

силою всмоктування води. Саме тому вони можуть забезпечити себе водою 

лише за умов достатніх запасів її у ґрунті. Рівень забезпечення стевії вологою 

визначає об’єм ґрунту, який займає її коренева система: чим він більший, тим 

краще рослини забезпечуються водою. Однак, коренева система стевії займає 

малий об’єм ґрунту. Крім того, вона розташована неглибоко, де немає 

стабільних запасів вологи навіть у добре забезпечених вологою регіонах. Ріст 

кореневої системи стевії  вглибину відбувається дуже поволі: на 40-45-ту добу 

вегетації основна частина її розміщується на глибині 10-20 см, де досить важко 

утримати стабільні запаси вологи. Для постійного ж забезпечення водою 

листкової поверхні, що активно випаровує вологу, необхідно, щоб коренева 

система була спроможна забезпечити нею надземну частину рослини. 

Зменшення верхнього вологого шару ґрунту навіть на 25 % глибини 

розповсюдження кореневої системи призводить до втрати активної її частини 

на 50-60 %, що відповідно негативно впливає на врожайність листків [79]. 

Шляхом спрямованого управління рівнем вологості ґрунту можна не 

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

систематичне зволоження верхнього шару ґрунту сприяє розташуванню 

кореневої системи ближче до поверхні ґрунту, а періодичне підсушування 

цього шару – до їх поглиблення [115]. 

Прагнення розмістити кореневу систему стевії у верхніх, найбільш 

родючих шарах ґрунту, вважається більш доцільним заходом, тому що в цьому 

випадку краще використовуються поживні речовини і забезпечується краща 

аерація кореневої системи [110]. 

Рослини стевії, що добре забезпечені вологою, мають ширші листки, 
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крупніші продихи, збільшені міжклітинні порожнини, що сприяє кращій 

вентиляції листків. За нестачі вологи різко зменшується площа листків, 

збільшується кількість і зменшуються розміри продихів, погіршується 

насиченість клітин листків водою, зростає дефіцит вологи в листках. Щоб 

зменшити втрати вологи, рослини закривають продихи; однак це затримує 

доступ вуглекислоти, що послаблює або припиняє фотосинтез і призводить до 

зниження врожайності [135]. 

Головна ж причина зниження врожайності є зменшення асиміляційної 

поверхні листків рослин, що недостатньо забезпечені вологою. Як наслідок, 

зменшуються розміри кожного листка, а нижні – швидко завершують 

життєвий цикл і відмирають [152]. 

Недостатня забезпеченість рослин вологою поступово призводить до 

порушення обміну речовин, ослаблення рослин і ураження їх хворобами. 

Особливо швидко виникають хвороби за умов різких переходів від невеликих 

опадів до посухи або після прохолодної погоди до спекотної, коли рослини не 

встигають пристосуватися до нових умов [80]. 

Насиченість клітин стевії водою істотно змінюється за фазами росту й 

розвитку. Регулюючи ступінь насичення тканин, можна управляти цими 

процесами, а саме: понижуючи концентрацію клітинного соку способом 

збільшення вмісту в клітинах води краще утворюються листки й стебла, 

посилюється ріст, краще формуються точки росту, а з підвищенням 

концентрації клітинного соку шляхом зменшення насичення клітин водою, 

створюються кращі умови для закладання репродуктивних органів [88, 111]. 

Створюючи за фазами росту й розвитку рослин стевії оптимальний режим 

забезпечення вологою, можна своєчасно управляти її продуктивністю. Найкраще 

це вирішується за умов крапельного зрошення − розподілом вологи під тиском в 

прикореневому шарі ґрунту поливними нормами, що відповідають біологічним 

нормам водоспоживання рослин стевії [143, 147, 154].  

За поверхневого зрошення й дощування, внаслідок великих інтервалів 
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між поливами в ґрунті періодично виникають умови місцевого 

перезволоження або пересихання. Вони призводять до стресів і порушень 

нормальних ритмів росту й розвитку рослин. Крапельне ж зрошення дає 

можливість підтримувати в оптимальних межах вологість кореневмісного 

шару ґрунту впродовж усього вегетаційного періоду, що забезпечується рухом 

вологи капілярами. Як наслідок, в ґрунті зберігаються оптимальні водно-

фізичні властивості [156-158]. Сутність систем крапельного зрошування 

полягає в тому, що поливається не ґрунт, а рослина [155]. 

Впровадження крапельного зрошення стевії передбачає повну 

автоматизацію процесу водопостачання, забезпечує істотні збереження води, 

добрив, ручної праці і дає змогу значно підвищити врожайність. Воно може 

бути ефективним в умовах, де інші способи поливу не можна застосовувати 

або вони не є ефективними – ділянки зі складним рельєфом або великим 

схилом, регіони з тривалими посухами та постійними сильними вітрами, 

ґрунти з високою гігроскопічністю або схильні до засолення [155, 166, 167]. 

Особливо висока ефективність систем крапельного зрошення є за умов 

використання інтенсивних технологій вирощування, де рівень і якість врожаїв 

залежать від точності регулювання режимів забезпечення вологою і 

поживними речовинами [200]. 

Крапельне зрошення стевії дає можливість утримувати оптимальний 

водно-фізичний режим у кореневмісному шарі ґрунту впродовж усього 

періоду водоспоживання. Порівняно з традиційними методами зрошення 

(поверхневим і дощуванням), за крапельного зрошення не буває розривів у 

постачанні води − від декількох днів до двох і більше тижнів. За таких умов 

вологість ґрунту змінюється від зайвої кількості після поливу до вологи 

в’янення в кінці періоду між поливами. Такі умови є несприятливими для 

рослин у споживанні вологи й поживних речовин, що негативно впливає на їх 

ріст і розвиток. За крапельного ж зрошення частоту поливів можна регулювати 

відповідно до потреб водоспоживання рослин шляхом оптимізації вологості 

ґрунту, що дає можливість рослинам отримувати в оптимальній кількості як 
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вологу, так і поживні речовини. Отже, збережена енергія, що треба було б 

витратити рослинам на подолання критичних за вологою умов, повністю 

спрямовується на їх ріст і розвиток та збільшення врожайності [270]. 

Крапельне зрошення у поєднанні з оптимізацією ґрунтового живлення 

забезпечує зростання врожайності стевії на 50-80 % і прискорює строк 

збирання листків на 10-15 діб [155, 156]. 

Стаціонарні системи крапельного зрошення дозволяють повністю 

автоматизувати процеси поливу, забезпечення вологою і живлення рослин. 

Такі елементи технології сприяють значній економії затрат праці. Економія 

води є головною перевагою крапельного зрошення. Порівняно з іншими 

способами зрошення, цей спосіб забезпечує зниження витрати води від 20 до 

80 % [205]. 

Величина економії залежить від кліматичних умов, типу ґрунту, 

культури, технічної характеристики поливної системи. Це досягається за 

рахунок: 

– кореневої системи рослин; 

– зменшення специфічності режиму поливу, за якого досягається 

відповідність поливної норми і потреби у волозі рослин; 

– обмеження площі зрошення внаслідок подачі води безпосередньо до 

поверхні ґрунту, з якої випаровується волога (зовнішня поверхня ґрунту 

залишається сухою); 

– обмеження умов для появи, росту й розвитку бур’янів, які є 

конкурентами культурних рослин у використанні вологи; 

– за крапельного зрошення є можливість вносити гербіциди разом з 

поливною водою без додаткових затрат праці; 

– усунення втрат поливної води, що за умов дощування випаровується 

з листків рослин [286]. 

За крапельного зрошення зволожується лише кореневмісний шар 

ґрунту, але коефіцієнт корисного використання вологи за цього методу поливу 

перевищує 95 %; ККД поливу напуском становить близько 5 %, а дощуванням – 
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близько 65 % [304]. 

Внесення мінеральних добрив на фоні крапельного зрошення дає 

можливість знизити витрати на придбання і внесення добрив до 50 %, досягти 

рівномірного розподілення поливної води і поживних речовин за шаром 

ґрунту, що забезпечує оптимальні умови для росту й розвитку рослин, 

прискорює їх достигання, полегшує збирання врожаю і запобігає його 

втратам [277]. 

Прикореневе зрошування дає змогу у 2-3 рази зменшити витрати води, 

завдяки чому з’являється можливість вирощувати стевію навіть у тих регіонах, 

де через дефіцит водних ресурсів це було неможливо. Зменшені за рахунок 

крапельного зрошення витрати вологи дозволяють більш раціонально 

використовувати сільськогосподарську техніку, тому що немає потреби 

чекати, поки ґрунт після поливу набуде фізичної стиглості. Оскільки за 

крапельного зрошення немає поверхневого стікання води, зникає загроза 

виникнення водної ерозії ґрунту, що дає можливість застосовувати його навіть 

на крутих схилах. Невеликі разові поливні норми води, що застосовуються у 

системі крапельного зрошення, дозволяють використовувати джерела води з 

обмеженим дебетом або проводити одночасний полив на великих 

площах [290]. 

За підтримки у кореневмісному шарі ґрунту постійної вологості 

концентрація водорозчинних солей в ньому знижується, що дає змогу 

використовувати поливну воду з підвищеним вмістом солей або проводити 

крапельні зрошення на ґрунтах, що схильні до засолення. Точне визначення 

поливних норм запобігає підвищенню рівня ґрунтових вод. За крапельного 

зрошення немає надземного контакту стевії з гарячим вологим ґрунтом, що 

дозволяє запобігати опіки рослин і отримувати врожай високої якості [284]. 

На відміну від дощування, крапельне зрошення не потребує високого 

робочого тиску в системі трубопроводів, що дає змогу істотно зменшити 

капітальні витрати на проведення зрошення. Зрошувальна вода у прикореневу 

зону рослин потрапляє через еластичні трубки, які мають по всій довжині 
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щілиноподібні отвори – крапельниці. За умов створення у системі 

передбаченого технологією робочого тиску води (0,5-0,7 атмосфери) отвори 

відкриваються, турбулентний потік води поступає в ґрунт і рівномірно його 

зволожує. Після відключення насосів тиск у системі падає, отвори стуляються, 

що запобігає проникненню в трубки бруду й комах. Трубки на ділянці поля 

розміщуються паралельно, одним кінцем приєднуються до спільного 

магістрального трубопроводу, яким вода подається від насосно-

фільтрувальної станції. Діаметр трубок, відстань між трубками, між отворами 

на трубці, глибина загортання в ґрунт можуть бути різними і залежать від типу 

ґрунту і культури, що вирощується. Порівняно з традиційними системами 

поливу ощадливе й економічне крапельне зрошування дає змогу на 50-90 % 

зменшити обсяги використання води. Завдяки рівномірному розподілу вологи 

і добрив, врожайність стевії, порівняно з традиційними системами зрошення, 

підвищується на 20-50 %, покращується якість продукції [284]. 

Крапельне зрошення дає можливість регулювати глибину зволоження, 

кількість, якість та періодичність зрошення. Воно зменшує залежність 

отримання високого врожаю від стану ґрунту та погодних умов, за умов 

окупності затрат упродовж першого сезону підвищується інвестиційна 

привабливість. Для підтримання оптимального режиму зрошення проводять 

післяпосадковий і вегетаційні поливи. Кількість останніх залежить від 

ґрунтово-кліматичних умов та тривалості вегетаційного періоду культури. 

Тривалість поливу пов’язана з обсягом поливної норми і потужністю 

поливного трубопроводу. Так, за умов використання плівкових трубопроводів 

з інтегрованими випусками води, які мають крок 30 см і витрату води 1 л/год, 

тривалість поливів за періодами росту й розвитку стевії становить відповідно 

1,0, 1,5 і 2-4 год. За крапельного зрошення водоспоживання стевії на півдні 

України за умов оптимального забезпечення опадами становить 2,8-3,7 тис.м3, 

а коефіцієнт водоспоживання 31,5-62,4 м3/т. Кількість поливів залежить від 

ґрунтових і погодних умов. Тривалість поливу і поливні норми змінюються 

так: у перший період полив триває 3 год, а поливна норма становить 55 м3/га, 
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далі в другий і третій – до формування рослини – 2-2,5 год з витратою води 

70 м3/га [228]. 

Для покращання обслуговування зрошувальних систем удосконалено 

метод багатокритеріальної оптимізації водокористування з урахуванням 

ризику погодних умов, що дає змогу розрахувати економічно оптимальні 

зрошувальні норми для річного планування водокористування. 

Запропоновано використовувати метод послідовної апроксимації залежностей 

«відносна врожайність – коефіцієнт забезпечення вологою» для розв’язання 

задач стохастичної оптимізації водокористування за умов зрошення. 

Установлено закономірності формування оптимальних зрошувальних норм 

залежно від умов року та величини ціни за воду з урахуванням раціональних 

компромісних меж забезпечення для управління ризиками 

водопостачальників і споживачів води [212]. 

Отже, крапельне зрошення з врахуванням біологічних особливостей культури, 

забезпечуючи оптимальне зволоження кореневмісного шару ґрунту впродовж усього 

вегетаційного періоду, підвищує ефективність внесених мінеральних добрив, сприяє 

підвищенню врожайності та якості товарної продукції. 

 

Висновки до розділу 1 

Узагальнюючи огляд вітчизняної і зарубіжної літератури з питань 

походження стевії, її ботанічних і біологічних особливостей, управління 

продукційним процесом через певні елементи технології і регіони 

вирощування, відмічаємо таке: 

1. Стевія медова за ботанічними особливостями і біологічними 

вимогами по-різному реагує на ґрунтові і погодні умови вирощування регіонів 

Лісостепу і Степу України.  

2. Відповідно до певних природних умов необхідно 

вдосконавлювати елементи технології вирощування стевії: створювати сорти 

й гібриди, розробляти зональні елементи технології вирощування. 
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3. За регіонами вирощування необхідно оптимізувати елементи 

технології вирощування стевії. 

4. Доцільним є визначити особливості реалізації селекційно-

генетичного потенціалу стевії за регіонами її вирощування в Україні. 
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РОЗДІЛ 2 

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. на 

дослідному полі лабораторії природних цукрозамінників Інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН та на Київській дослідній 

станції Інституту овочівництва і баштанництва НААН (2006-2010 рр.), що 

знаходяться у м. Фастів і м. Києві і територіально розташованих у 

Центральному Лісостепу (Київський агроґрунтовий район центральної зони); 

на Кримській дослідній станції тютюнництва Інституту винограду і вина 

«Магарач» НААН (2005-2010 рр.); на дослідному полі «Нива» Кримської 

державної сільськогосподарської дослідної станції (2006-2010 рр). 

2.1. Ґрунтово-кліматичні умови місця проведення досліджень 

Ґрунти дослідних ділянок, розміщених у зоні Лісостепу, чорнозем 

типовий вилугований, малогумусний, легкосуглинковий на лесі з вмістом 

гумусу 3,5-5,5 %, у Степу – чорнозем типовий і солонцюватий. 

Для ґрунтів зони Лісостепу характерною є висока насиченість обмінним 

калієм (на 10-85 %) та близька до нейтральної реакції рН суспензії (6,1-6,6). 

Гідролітична кислотність орного шару була в межах 2,6-3,5 мг-екв, а сума 

ввібраних основ – 22-30 мг-екв на 100 г ґрунту. Орний шар містить100-120 мг 

рухомого фосфору, 70-130 калію і 80-90 мг легкогідролізованого азоту на 

кілограм ґрунту. Загальна шпаруватість ґрунтів досить висока (50-60%) й 

обумовлена добре розвиненою макроструктурою у шарах Н і Нр, а нижче 

мікроструктурою. Внаслідок наявності у матеріальній породі кальцію та 

магнію, промивання атмосферними опадами та високого ступеня насиченості 

основами, ці ґрунти характеризуються добрими водно-фізичними 

властивостями та здатні накопичувати значну кількість продуктивної вологи. 
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За середніми багаторічними спостереженнями в зоні Лісостепу у період 

із середньодобовою температурою понад 10 °С випадає 330-350 мм опадів, а 

за рік – 520-600 мм. Гідротермічний коефіцієнт у вегетаційний період (ГТК) 

становить 1,3. За порами року опади розподіляються так: взимку їх випадає 

178,4 мм, весною – 114,6 мм, влітку – 197,5 мм і восени – 101,5 мм. Сума 

активних температур за вегетацію становить 2600-2660 °С, ефективних – 

понад 1157,4 °С.  

Тривалість періоду з середньодобовою температурою понад 10 °С 

становить 160-165 діб, а з температурою 15 °С ≈ 115 діб. Період без морозів 

триває в середньому 170-180 діб. Надходження сумарної сонячної радіації за 

рік сягає 90-95 ккал/см2, з них поверхнею ґрунту поглинається 40-45 ккал/см2.  

Загалом кліматичні умови регіону є сприятливими для 

сільськогосподарського виробництва. Є можливість вирощувати високі 

врожаї культур, зокрема, стевії. 

Місце проведення досліджень (Бахчисарайський та Красногвардійський 

р-ни АР Крим та Каховського р-ну Херсонської обл.) належать до 

IV агроґрунтового району південної зони. 

Клімат підзони Південного Степу більш континентальний і посушливий 

порівняно з зоною Лісостепу. Кількість опадів у цій підзоні зменшується з 

півночі на південь і в середньому за вегетаційний період становить 230 мм. 

Тут зареєстровано надмірні значення відносної вологи повітря, часто бувають 

посухи, суховії і пилові бурі. 

Амплітуда зміни температури в цьому районі дуже висока і дорівнює 

26,1-22 °С. Тому тут пори року різко відрізняються: зима м’яка з 

температурою від -0,5 до -1 °С; весна тепла – температура 9,5 °С; 

літо спекотне – температура 21,2-22,2 °С; осінь холодна, з температурою 

11 °С. Влітку опади, зазвичай, носять зливовий характер. ГТК упродовж 

вегетаційного періоду становить 0,8. 

Успішне вирощування сільськогосподарських культур (у т.ч. і стевії) у 

підзоні Південного Степу можливе за наявності зрошення. 
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2.2. Метеорологічні умови у роки проведення досліджень 

Погодні умови у роки проведення досліджень як за температурним 

режимом, так і опадами мали певні відхилення від середніх багаторічних 

значень, що дало можливість повніше встановити вплив досліджуваних 

чинників на ріст, розвиток і продуктивність агрофітоценозів стевії. 

(додатки А 1, А 2, А 3).  

Оцінку елементів погоди за роки досліджень проводили за коефіцієнтом 

істотності відхилення (Кс), що характеризує ступінь відхилення 

гідротермічних параметрів: 

, 

де Kc – коефіцієнт суттєвості відхилень,  

Xi – елемент поточної погоди, 

 – середня багаторічна величина,  

 – середнє квадратичне відхилення. 

Аналіз середньодобових місячних температур повітря періодів вегетації 

стевії впродовж 2001-2012 рр. на Київській дослідній станції овочівництва і 

баштанництва НААН показав таке: за середньої багаторічної температура 

повітря понад 17,1 °С вона коливалася в межах від 15, 8 °С у 2004 році 

(ГТК 0,1-2,1) до 18,7 °С у 2012 р. (ГТК 0,5-2,0) (додаток А 1). 

За середню багаторічну кількість опадів упродовж періоду вегетації 

стевії (361мм) у роки досліджень істотно нижчою вона була у 2009 р. – 

відповідно 173 мм, 295 у 2010 і 299 мм у 2003 рр. (додаток А 2). 

Коли коефіцієнт істотності відхилень гідротермічних умов (Кс) 

коливається в межах ±0,2…0,9, то погодні умови близькі до норми; ±1…1,9 – 

істотно відрізняються від багаторічної норми; ±2 і вище – умови наближені до 

екстремальних (табл. 2.1). 

 

σ
)( XXiKc −

=

Х

σ
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Таблиця 2.1 

Коефіцієнти суттєвості відхилень середньомісячних температур за період 
вегетації стевії від багаторічних значень 

(Київська дослідна станція овочівництва і баштанництва НААН) 

Рік 
Місяць 

Середнє 
IV V VI VII VIII IX 

2001 1,79 0,23 2,38 -0,41 -2,64 -2,53 -0,58 

2002 -0,36 0,12 -0,59 1,87 0,03 -0,27 0,00 

2003 -1,81 1,75 -0,78 -0,18 -0,35 -0,17 -0,70 

2004 -0,76 -1,74 -0,92 -0,80 0,03 -0,12 -1,51 

2005 -0,16 0,06 -1,11 -0,10 -0,01 0,91 -0,12 

2006 -0,46 -1,07 -0,59 -0,49 -0,05 0,47 -0,70 

2007 -0,81 1,19 0,37 -0,18 0,63 0,17 0,58 

2008 0,04 -1,12 -0,39 -0,57 0,67 -0,46 -0,58 

2009 0,24 -0,67 0,37 0,14 -0,35 1,40 0,46 

2010 -0,16 0,57 1,14 0,69 1,94 0,17 1,74 

2011 -0,21 0,23 0,71 0,22 -0,31 0,66 0,46 

2012 1,64 0,96 0,23 1,71 0,16 0,81 1,85 
 

Погодні умови у роки проведення досліджень за ступенем відхилення 

від середніх багаторічних як за окремі місяці, так і за період вегетації були в 

межах, що характеризують їх як типові для зони Лісостепу України. Істотні 

відхилення від середньобагаторічного показника за період вегетації були у 

2008 р.– у сторону збільшення кількості опадів (ГТК становив 2,0), 2009, 2010 

і 2012 рр. – у бік їх нестачі (ГТК становив 0,5; 0,9 і 1,2) (додаток А 3). 

Аналіз середньодобових місячних температур повітря періодів вегетації 

стевії упродовж 2002-2011 рр. у смт Клепиніне Красногвардійського р-ну 

АР Крим показав, що найбільш посушливим був 2007 р. (додаток А 4). 

Вегетаційний період 2002 р. проходив під впливом високих температур 

у травні-серпні (16,4-20,3 °С) і недостатньої кількості опадів. Так, опадів у 
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травні випало 1,2 мм, у червні – 41,7 мм, липні – 41,5 мм і в 

серпні – 25,6 мм, що відповідно на 39,8 мм, 23,3, 19,9 і 8,4 мм менше норми, 

ГТК становив відповідно 0,2, 0,7 і 0,4. Такі погодні умови мали негативний 

вплив на ріст, розвиток і продуктивність сільськогосподарських культур, 

зокрема, на стевію медову. Якщо локалізувати метеорологічні умови 2003 р., 

то варто зауважити, що середньомісячна кількість опадів коливалась від 

0,3 мм у травні (на 40,7 мм менше норми) до 149,4 мм у липні (на 88,4 мм 

більше норми). Причому опади випадали нерівномірно. Так, у квітні їх випало 

в 1,1, у травні – 13,7, в червні – в 1,6, у серпні – 1,9 раза менше багаторічної 

норми (додаток А 4). 

Середньомісячна температура повітря від 7,9 °С у квітні (менше на 1 °С 

від середньої багаторічної) до 23,7 °С у серпні (більше на 2,7 °С від норми). 

Вегетаційний період 2004 р. був сприятливим для росту і розвитку 

сільськогосподарських культур, зокрема, для стевії та формування 

оптимальних її агрофітоценозів. Так, опадів менше норми випало лише у 

квітні 16,3 мм (норма 32,0), у травні їх випало на 93,5 мм, червні – на 13, у 

липні – на 0,95 і в серпні – на 40,4 мм більше середньомісячної норми. 

Температурний режим як на початку, так і впродовж вегетаційного 

періоду був у межах норми і навіть сприятливий порівняно із середнім 

багаторічним. 

Взагалі з огляду на це, значення ГТК – 1,4, погодні умови вегетаційного 

періоду 2004 р. слід вважати помірно вологими. 

Метеорологічні умови смт Клепиніне Красногвардійського району 

АР Крим вегетаційного періоду 2005 р. були типовими для IV-го 

агроґрунтового району південної провінції. Опади у весняно-літній період 

випали більше середньобагаторічної норми і становили в квітні – 34,6 мм 

(більше на 2,6 °С від норми), у червні – 73,8 мм (більше на 8,8 °С), у серпні – 

104,3 мм (на 70,3 °С більше норми). Середньомісячна температура становила 
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від 11,4 °С у квітні до 23,7 °С – у серпні, тобто наближалися до середньої 

багаторічної. 

З огляду на це, значення ГТК – 0,9, погодні умови вегетаційного періоду 

2005 року слід вважати  помірно посушливими. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2006 р. також були типовими для 

цього регіону. Опадів у весняно-літній період випало більше 

середньобагаторічної норми, їх кількість і становила у травні – 59,4 мм, 

червні – 72,2 мм, липні – 59,8 мм. 

У травні середньомісячна температура 16,1 °С і достатня кількість 

опадів – 59,4 мм дала можливість сформувати оптимальний агрофітоценоз 

стевії, а достатня кількість опадів і сума активних температур в наступні 

періоди (ГТК становив 1,2-0,8) сприяла отриманню високої її продуктивності. 

Досить несприятливі умови склалися в період вегетації 2007 р. Опадів у 

період квітень-травень випало на 27 %, червень-липень – на 56 % менше 

норми, ГТК становив відповідно 0,2-0,1 і 0,3-0,1, за вегетаційний період – 0,2. 

Такі погодні умови негативно вплинули на ріст, розвиток і продуктивність 

сільськогосподарських культур, у т. ч. і на стевію. 

У Південному Степу посушливими погодні умови були у 2008-2009 рр. 

(додаток А 4). 

Узагальнюючи загалом аналіз погодних умов південної підзони Степу 

(2002-2011 рр.), необхідно відмітити, що відхилення ряду показників 

(кількості опадів, температури повітря) від середніх багаторічних 

наближалось до екстремальних значень (2002, 2007, 2008, 2009 та 2011 рр.). 

Серед місяців вегетації рослин стевії найбільш стабільним за показниками 

середньомісячної температури повітря та суми опадів був червень – 

варіювання між мінімальними та максимальними значеннями становили 

відповідно 2 і 5 %. Найменш стабільним був травень (варіювання суми опадів 

становило 448 %), що певною мірою вплинуло на формування і 

продуктивність агрофітоценозів сільськогосподарських культур і свідчить про 

можливість вирощування стевії в регіоні за умов зрошення. 
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2.3. Об’єкти, схеми, програма та методика досліджень 

Дослідження є складовою тематичних планів Інституту біоенергетичних 

культур і цукрових буряків НААН. Польові й лабораторні досліди, що 

проводили за тематикою досліджень, мали однакові схеми, хоча були 

проведені у різних кліматичних зонах. 

Згідно із завданнями дисертаційної роботи упродовж 2001-2019 рр. 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, 

зворотноконусоподібна, 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 

впродовж 2006-2010 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 впродовж 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. 
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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 способом живцювання. Дослідження 

проводили впродовж 2011-2015 рр. у лабораторії природних цукрозамінників 

і на 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 висадки у розрахунку 100 тис. шт. Добрива вносили перед 

висадкою. 

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 

посадки 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 впродовж 2006-2010 рр. у лабораторії 

природних цукрозамінників Інституту біоенергетичних культур і цукрових 

буряків НААН і на Київській дослідній станції Інституту овочівництва і 
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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 висадки 

в розрахунку 100 тис. га. Загальна площа ділянки – 48 м2, облікова – 36,4 м2. 

Повторність досліду – чотириразова. Добрива вносили перед висадкою. 

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

посадки. Дослідження проводили впродовж 2011-2015 рр. у лабораторії 

природних цукрозамінників Інституту біоенергетичних культур і цукрових 

буряків НААН і 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 (завдовжки 3,6 м, завширшки 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 р-ну АРК. Схема досліду: Фактор А. Водний 

режим: без зрошення (контроль), крапельне 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 крапельного зрошення на продуктивність стевії. Дослідження 

проводили впродовж 2011-2014 рр. у Каховському р-ні Херсонської обл. 

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

позакореневе підживлення Ferticare Kombi 1 4 кг/300 л води, крапельне 
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зрошення + фертигація з внесенням Ferticare Kombi 1 і Ferticare Hydro 

1 кг/1000 л води, крапельне 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 впродовж 

2016-2018 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 %), 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 

впродовж 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 
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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 Київської обл.); Західного Лісостепу (Городицький р-н Хмельницької обл.); 

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

(Красногвардійський р-н АР Крим). 

У дослідах проводили такі обліки, спостереження й аналізи. 

1. Фенологічні спостереження за фазами розвитку та росту рослин, 

динаміку накопичення маси й структуру репродуктивних органів стевії  

виконували за методикою державного сортовипробування [138-140]. 

2. Густоту стояння рослин визначали двічі за вегетацію – після висадки 

і перед збиранням, визначаючи загальну кількість рослин на обліковій площі. 

3. Агрохімічні аналізи ґрунту проводили за методами: гумус − за 

Тюріним (ДСТУ 4289-2004); гідролітичну кислотність і рН сольове − за 

Каппеном; суму ввібраних основ − за Каппеном і Гільковицем; рухомий 

фосфор та обмінний калій − за Чириковим (ДСТУ 4405:2005); азот 

лужногідролізований за Корнфілдом (ДСТУ 4729:2007). 

4. Для визначення динаміки накопичення біомаси, розрахунку 

фотосинтетичного потенціалу, чистої продуктивності фотосинтезу зразки 

рослин стевії  відбирали у фази: активного росту і перед збиранням [214]. 

5. За методикою А. А. Ничипоровича визначали: 

- динаміку наростання листкової поверхні: 

Sn = 0,65ab,                                              (1) 

де Sn – площа одного листка, см2; а – найширша частина листка, см; 

b – довжина листка, см; 0,65 – коефіцієнт, який відображає конфігурацію 

листка [149, 150]. 

– чисту продуктивність фотосинтезу:  

ЧПФ = 2(B1-B2)/[n (Л1+Л2)],                                 (2) 

де ЧПФ – продуктивність фотосинтезу, г/м2 за добу; В1 і В2 – суха маса 

рослин у кінці і на початку облікового періоду, г; Л1 і Л2 – площа листкової 
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поверхні на початку та у кінці облікового періоду, м2; n – кількість днів за 

період. Чисту продуктивність фотосинтезу рослин (ЧПФ) стевії (приріст 

біомаси в грамах за певний проміжок часу, вирахуваний на одиницю листкової 

поверхні) визначали у період активного росту і перед збиранням.  

6. Агроекологічну оцінку сортів стевії проводили за методикою 

Eberhart S. A. Rassel W. A. в інтерпретації Бидла К.Л. [26]. Адаптивність сортів 

визначається за результатами багаторічних або екологічних досліджень:  

,      (3) 

де bi- коефіцієнт регресії врожаю кожного (і-го) сорту у середовищі при 

поліпшенні або погіршенні умов; Хij – урожайність і-го сорту у будь-яких 

j-умовах; Ij – індекс j-их умов, що є  різницею середнього врожаю усіх сортів 

у цих умовах і загального середнього врожаю серед усіх дослідів. 

Для визначення гомеостатичності та агрономічної стабільності 

користувалися формулами: 

– середня арифметична 

,                                             (4) 

де     Х – варіанта, n  – кількість варіант (показників);    

– дисперсія     ,                                              (5) 

де f  – частота;  – середня арифметична;  

– стандартне відхилення ,                                       (6)       

– похибка середньої арифметичної ,                (7)     

– екологічний коефіцієнт варіації, в %;він характеризує ступінь 

мінливості ознаки                          ,                      (8)     

– гомеостатичність – показник селекційної цінності генотипу 
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,                                                (9) 

– коефіцієнт агрономічної стабільності; найбільш цінними для 

виробництва є сорти, у яких коефіцієнт стабільності перевищує 70 % 

.                                                         (10) 

7. Вміст хлорофілу в листках стевії визначали за методом Т.Н. Годнева 

в інтерпретації О. П. Осипової [155]. Для визначення кількості загального і 

вільного хлорофілу використовують 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. 

8. Забур’яненість посівів стевії визначали кількісним і кількісно-

ваговим методами двічі впродовж вегетації стевії: перед внесенням гербіцидів 

і через 10 діб після внесення. Для цього по діагоналі ділянки у 

4-х місцях на однакових відстанях на поверхню ґрунту накладають рамки, 

площею 0,25 м2 на кожному повторенні досліду. У межах кожної рамки 

визначали кількість і видовий склад бур’янів та загальну їх кількість [137]. 

9. Облік врожаю зеленої маси стевії проводили у фазі бутонізації з 

кожної облікової ділянки окремо. Урожай перераховували на 100 % чистоту 

та стандартну вологість [139]. 

10. Вміст сухої речовини в рослинах стевії визначали способом 

висушування зразка в сушильній шафі за температури 105 °С. 

11. Результати досліджень проводили за статистичним аналізом 

варіаційним, дисперсійним, кореляційним і регресійним методами з 

використанням прикладної комп’ютерної програми Statistica-6 [67, 68]. 

12. Економічну ефективність використання результатів науково-

дослідних і дослідно-конструкторських робіт, нової техніки, винаходів і 

раціоналізаторських пропозицій у сільському господарстві проводили за 

методикою С. А. Балюка і М. І. Ромащенка [12]. 

å

xHom
V

=

VeAs −= 100



72 
 

13. Здійснювали енергетичну оцінку за методикою 

О. К. Медведовського та П. І. Іваненка [137]. 

2.4. Агротехніка на дослідних ділянках 

Дослідження проводили із сортами стевії Берегиня і Славутич, 

занесеними до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення 

у Лісостепу та Степу України у 2001-2019 рр., а також із диплоїдними та 

тетраплоїдними перспективними селекційними номерами культури. 

Технологія вирощування стевії в дослідах була загальноприйнятою для 

зон вирощування. 

Стевію розміщували після попередників, що рано звільняють поле 

(багаторічні трави на один укіс, однорічні трави, горох, кукурудза на 

зелений корм). 

Восени проводили лущення стерні дисковими знаряддями, 

після проростання бур’янів знову проводили дискування. Основний 

обробіток ґрунту – оранку на зяб проводили на глибину 30- 35 см плугом; під 

основний обробіток вносили мінеральні добрива – Р60К60 розкидачем 

мінеральних добрив. 

Навесні, при настанні фізичної стиглості ґрунту, проводили закриття 

вологи боронами. Вносили мінеральні добрива – N60 розкидачем. 

Передсадивний обробіток ґрунту складався з культивації на глибину 

садіння стевії (10-15 см), яку проводили у третій декаді травня. Догляд за 

посадженими рослинами вимагав пінцирування через 30-35 діб після садіння, 

поливу, 3-4 розпушування та 2-3 позакореневих підживлення і пінцирування в 

період інтенсивного росту (через 50-60 діб після садіння). 

Збір урожаю стевії проводили у фазі бутонізації, висота зрізу 

становила 5-6 см. 

Зелену масу висушували в провітрюваному теплому приміщенні до 

вологості листків не більше 12 %. Листки відокремлювали від гілочок і 

зберігали у звичайних кімнатних умовах або переробляли на сироп. 
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Корені викопували на зберігання перед настанням заморозків. 

Висновки до розділу 2 

Узагальнюючи загалом аналіз погодних умов вегетаційного періоду 

стевії впродовж 2001-2011 рр. та показники ґрунтового стану дослідних 

ділянок, можна виділити таке: 

– погодні умови в роки досліджень за опадами і температурним 

режимом мали певні відхилення від середніх багаторічних, що дало змогу 

більш повно встановити біологічні й фізіологічні особливості сортів і гібридів 

стевії, їх адаптивність до умов вирощування та здатність реалізовувати 

біологічний потенціал; 

– у Лісостеповій зоні відхилення низки показників (температура, 

кількість опадів) від середньобагаторічних наближались в окремі роки до 

екстремальних (2008, 2010, 2011 рр.). Значення ГТК коливалось у діапазоні від 

0,4 до 1,8 за середньобагаторічного – 1,4. При цьому в 2009 р. незначна 

кількість опадів у травні супроводжувалася підвищеними температурами 

повітря. Це певною мірою позначилося на рості і розвитку рослин стевії. 

Взагалі період 2001-2011 рр. можна вважати типовим за всіма 

метеорологічними показниками для зони нестійкого зволоження; 

– у підзоні Південного Степу відхилення низки показників (кількість 

опадів, температура повітря) від середніх багаторічних наближалась до 

екстремальних значень у 2002, 2007 та 2008 рр. (ГТК відповідно становив 

0,6-0,7-0,6), що певною мірою негативно вплинуло на формування і 

продуктивність агрофітоценозів сільськогосподарських культур, зокрема,  на 

стевію медову; 

– 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 навесні в 

межах 150-180 мм, сума температур за період активної вегетації 

2450-2800 °С, гідротермічний коефіцієнт (ГТК) – 0,8-1,3. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 

АГРОФІТОЦЕНОЗУ СТЕВІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД МОРФОЛОГІЧНИХ ТА 

СОРТОВИХ ОЗНАК 

Сучасні сорти і гібриди стевії представлені різними біотипами, рослини 

дуже різняться між собою за морфологічними ознаками: формою та габітусом 

кущів, стебел і пагонів. «Залежно від довжини і кількості бокових пагонів, кута 

прикріплення їх до стебла й облистяності виділяють 25-30 морфологічних 

форм рослин стевії» [211].  

Тому виявлення у посівах урожайних біотипів стевії з комплексом 

асоційованих господарсько-цінних ознак є важливою проблемою у селекції 

цієї культури. 

Місце проведення досліджень Кримська дослідна станція тютюнництва, 

с. Табачне Бахчисарайського р-ну. 

Матеріалом для дослідження були дрібно-, широко- та крупнолистні 

біотипи стевії. Стандартом слугувала диплоїдна форму 2п. 

У період вегетації на дослідній ділянці проводили фенологічні 

спостереження, морфологічний опис рослин з урахуванням біологічних 

особливостей стевії. Визначали час адаптації рослин, початок фази росту, 

враховуючи дату початку цвітіння [213]. 

Біометричні вимірювання проводили за висотою рослин, кількістю 

міжвузлів і продуктивних стебел. Упродовж  вегетаційного періоду проводили 

аналізи за вмістом сухої речовини в листках стевії і вмістом у них стевіозиду. 

3.1. Сортові ознаки за відмінністю, однорідністю і стабільністю 

Спостереження показали, що найчастіше зустрічаються такі форми в 

ланці біотипів рослин стевії (рис. 3.1): 

1. Циліндрична (призматична). Поперечний діаметр рослини однаковий 

по всій довжині стебла. 

2. Еліпсоподібна. Найбільший діаметр посередині рослини з поступовим 

зменшенням його донизу і догори рослини. 
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3. Овально-яйцеподібна. Найбільший діаметр рослини знаходиться 

нижче середини рослини, а саме у верхній частині нижньої його третини, 

донизу форма рослини злегка звужена, догори ‒ більш різко звужена. 

Зустрічається видозмінена овальна форма рослини у вигляді складених 

основами двох усічених конусів. 

4. Конусоподібна. Найбільший діаметр біля основи рослини з 

послідовним зменшенням діаметра догори рослини. 

5. Розкидиста (шароподібна). 

  

Циліндрична Еліпсоподібна 

  

Овально-яйцеподібна Складені основами двох конусів 

 

 

Розкидиста 

Рис. 3.1 Форма рослин стевії 
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Розташування листків на стеблі визначається напрямком листка і 

величиною кута, утворюваного основою листка зі стеблом. 

За величиною листкового кута розрізняють таке розташування листків 

на стеблі: 

1. Листки притиснуті до стебла, кут утворюваний основою листка зі 

стеблом менше 45°. 

2. Листки припідняті, кут становить 60-70°. 

3. Листки розташовані горизонтально кут становить 80-90° 

4. Листки опущені, кут 120° і більше. 

  
Листки притиснуті до стебла Листки припідняті 

 

  
Горизонтальні Опущені 

Рис. 3.2 Форма листка стевії 

Форма суцвіття стевії. 

Суцвіття стевії -волоть. Різноманітні форми волоті мають різну довжину 

і розташування квітконосних гілочок першого і другого порядків. 

За формою розрізняють волоть шароподібну, щитоподібну, зворотно 

пірамідальну і розлогу. Залежно від щільності розташування квіток суцвіття 

буває щільне, середньощільне і рихле. 

Форма пластинки листка (рис. 3.3). 
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Розрізняють наступні основні форми пластинки листка: 

1. Овальна (яйцеподібна). Найбільша ширина пластинки нижче 

середини, а саме у верхній частини нижньої третини пластинки. Основа 

пластинки буває закруглена, пряма, тупоклиновидна. Верхівка сильно або 

слабко загострена. 

2. Широкоовальна. Форма більш широка, ніж овальна з більш 

загостреною верхівкою. 

3. Овально-видовжена. Більш витягнута форма пластинки, ширина 

середньої частини однакова. Звуження до верхівки починається у  верхній 

частині третини листка. 

4. Еліптично видовжена. Форма пластинки більш витягнута, причому 

ширина середньої частини пластинки по всій своїй довжині з поступовим 

звуженням в нижній і верхній третині листка. 

5. Ланцетоподібна. Пластинка листка вузька, сильно витягнута до основи 

пластинка клиновиднозагострена. Верхівка відтягнута, сильно загострена. 

  

Яйцеподібна Широкоовальна 

  
Овально-видовжена Еліптично видовжена  

 
Ланцетоподібна 

Рис. 3.3 Форма пластинки листків стевії  
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Основа листка. 
Залежно від способу прикріплення листків до стебла розрізняють такі 

форми основи листків: 
а) сидячі – листка кріпляться до стебла безпосередньо широкою основою 

пластинки; 
б) сидячі з перехватом – основа пластинки листка поступово звужується, 

утворюється перехват, яким кріпляться листки до стебла; 
в) напівчерешкові – листки прикріплюються до стебла за допомогою 

коротенького черешка. 
Форми вигнутості пластинки листка 
Найбільш характерні форми вигнутості пластинки листка: 
1. Пластинка дугоподібно вигнута. Вгнутість по довжині листка. 
2. Жолобоподібно вигнута. Пластинка піднята і утворює кут з 

середньою жилкою. 
3. Зворотно жолобоподібно вгнута. Пластинка вгнута жолобом в 

зворотну сторону. 
Характер поверхні листка. 
Поверхня листка відрізняється: 
1. Гладенька. Тканини листка і жилки розташовані майже в одній 

площині без будь-якої неоднорідності. 
2. Хвиляста зі слабким опушенням. 
3. Хвиляста зі значним опушенням. 
Забарвлення листка. 
1. Зелене. 
2. Світло-зелене. 
3. Темно-зелене. 
4. Сизувато-зелене. 
Характеристика облямівки листка. 
1. Зі слабко вираженими зубчиками по краю листкової пластинки. 
2. Зубчастий край листкової пластинки. 
3. Зубчастий край листкової пластинки з малиновим (пурпуровим 

забарвленням). 
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Характер пасинкування. 
1. Сильно пасинкована рослина. Пасинки 1 і 2 порядку мають істотний 

вплив на формування біомаси, є продуктивними стеблами до кінця 
вегетаційного періоду. 

2. Середньо пасинкована рослина. Пасинки мають вплив на формування 
крони рослини, але  меншою мірою, ніж  у сильно пасинкованих рослин. 

3. Слабко пасинковані рослини. Мають добре сформоване центральне 
стебло з незначним розгалуженням. 

Стиглість. 
1. Ранньостиглі. Вегетаційний період 65 діб. 
2. Середньостиглі. Вегетаційний період 85-90 діб. 
3. Пізньостиглі. Вегетаційний період 120-125 діб. 
Сорти стевії селекції Інституту біоенергетичних культур і цукрових 

буряків, описані за ознаками, наведено в табл. 3.1.  
Таблиця 3.1 

Основні ознаки рослин сортів 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 

Листок в основі Сидячий Сидячий 
Характер поверхні листка Середньо-опушений Опушений з обох боків 
Забарвлення листка Темно-зелене Темно-зелене 

Характер облямівки листка Середньо зубчатий 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 Висока Висока 

Стиглість Пізньостиглий Пізньостиглий 
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Два районованих в Україні  пізньостиглих сорти стевії різняться між 

собою за такими ознаками: формою рослини, розташуванням листків на 

рослині, формою пластинки середнього листка, характером поверхні й 

облямівки листка, висотою рослин і кількістю продуктивних стебел. 

3.2. Відбір та створення перспективних біотипів стевії для 

вирощування на півдні України 

Плантація стевії в Кримській дослідній станції тютюнництва 

представлена різними біотипами, що мають низку ознак, якими вони істотно 

різняться між собою. 

Виявлення найбільш урожайних біотипів стевії з найкращими 

господарсько-цінними ознаками є важливою проблемою сьогодення. 

Дослідницька робота почалася на рівні  виду Stevia Rebaudiana Bertoni,  

і першим завданням було виявлення найбільш продуктивних біотипів 

(найдрібніших таксонометричних категорій, з яких складається вид). Поділ 

виду на біотипи проводився за комплексом біологічних і морфологічних 

ознак – тривалістю вегетаційного періоду, формою куща, розміром, 

конфігурацією і кількістю листків, суцвіттям, здатністю до розгалуження, 

стійкістю до хвороб і шкідників, вмістом у рослинах солодких компонентів. 

У результаті досліджень із наявного рослинного матеріалу було 

виділено 10 вихідних номерів, що відрізняються між собою за вищевказаними 

ознаками. За тривалістю вегетаційного періоду було виділено 3 групи 

(вегетаційний період для стевії визначається числом днів від посадки розсади 

до технічної стиглості листя останнього ярусу, тобто до моменту бутонізації): 

1. Ранньостиглі – тривалість вегетаційного періоду 65-70 діб. Рослини 

цієї групи приваблюють селекціонерів з точки зору виведення сортів стевії, 

здатних успішно розмножуватися насінням. 

2. Середньостиглі – вегетаційний період триває 85-90 діб. Рослини 

біотипів цієї групи характеризуються більшою продуктивністю і підвищеним 

вмістом дитерпенових глікозидів у листках, що є цінною господарською 

ознакою. 
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3. Пізньостиглі – вегетаційний період у цих рослин розтягується до 

120-125 діб, що визначає їх високу продуктивність у процесі формування 

вегетативної маси. Однак загальним для них є невисокий вміст у листках 

солодких компонентів.  

Суцвіття стевії – волоть. Різноманітність її форм дає можливість 

розділити їх на дві групи – щитоподібні і розкидисті. Ця стійка ознака може 

бути використана при селекції сортів, що розмножуються насінням. У рослин, 

що мають щитоподібні суцвіття, достигання насіння йде дружніше і швидше, 

ніж у рослин із розлогим віничком. 

Форма рослин у стевії досить стійка морфологічна і важлива 

господарська ознака, яка впливає на продуктивність рослин за рахунок площі 

листкової поверхні на одиницю площі садіння і на параметри елементів 

технології вирощування густоту рослин, число міжрядних обробок та ін. 

Різноманітність стевії в основному визначається 6 стійкими формами рослин: 

1. Циліндрична (призматична). 

2. Еліпсовидна. 

3. Овально-яйцевидна. 

4. Конусовидна. 

5. Зворотно-конусовидна. 

6. Розлога (шароподібна). 

Дослідження показали, що найбільш продуктивними за урожайністю 

зеленої маси і вмістом дитерпенованих глікозидів в них виявилися рослини 

стевії, які належать до третьої групи біотипів, з овально-яйцевидною формою. 

Облистяність рослин визначається кількістю листків на рослині, їх 

формою, розміром, кутом відхилення від стебла, розміром і довжиною 

міжвузлів. Цей показник не тільки має значний вплив на продуктивність 

рослин стевії, але і є у них стійкою морфологічною ознакою. 

У процесі вивчення культури було виділено 5 груп, що відрізняються 

один від одного за величиною утвореного кута між черешком листка і стеблом. 

1. Листки притиснуті (кут менш 45°). 
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2. Листки стирчать (кут 50-60°). 

3. Листки підняті (кут 70-75°). 

4. Листки горизонтальні (кут 85-95°). 

5. Листки опущені (кут 95-100°). 

Залежно від положення листків на стеблах змінюється кут падіння на 

них сонячних променів, і отже, їх продуктивність у процесах фотосинтезу 

глікозидів. Дослідження показали, що найбільш продуктивними формами є 

рослини стевії з листами, що стирчать і горизонтально прикріплені. 

Важливою господарською ознакою, що визначає як масу господарсько-

корисної частини (листків), так і вміст у них сухої речовини, головною 

складовою яких є дитерпенові глікозиди, є розміри листка. 

Наявні в Криму біотипи стевії відрізняються один від одного не тільки 

за розмірами, а й за іншими параметрами листків. Так, наприклад, 

зустрічаються 4 форми пластинки листка: списоподібна, ланцетоподібна, 

округла, яйцеподібна. Характерні відмінності спостерігаються і у формі 

загостреності верхівки листків, способу прикріпленості їх до стебла 

(черешкові, напівчерешкові, сидячі), опушеності (гладкі, слабо опушені, 

сильно опушені) і кольором. За комплексом ознак, пов’язаних з листям, 

досліджувані біотопи стевії було об’єднано в 3 групи. Головною ознакою було 

визначено розмір листка. 

Перша група, що об’єднує дрібнолисті біотипи стевії, має такі 

характеристики.  

Форма куща рослини – обернено-конусовидна або пірамідальна. Листки 

щодо стебла ‒ підняті, рідше – горизонтальні. Стебла сильно розгалужені, не 

вилягає з короткими міжвузлями, добре облистяні. Лист – сидячий, гладкий 

або слабо опушений. Представники цієї групи мають короткий вегетаційний 

період – до 65 діб. На час збирання рослини досягають висоти 55-65 см. 

Суцвіття ‒ розлога волоть, рясно і довго цвіте. Насіння достигає неодночасно. 

Біотипи цієї групи, хоча і поступаються за продуктивністю біотипам інших 

груп, однак становлять інтерес для селекції з точки зору виведення рано 

збираних сортів, здатних розмножуватися насінням. 
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Друга група об’єднує біотипи стевії з середнім розміром листків, які 

характеризуються такими ознаками. Форма рослини – овальна (яйцеподібна), 

листя – стирчать, стебла сильно розгалужені, не вилягає, добре облистяні. 

Вегетаційний період рослин цієї групи становить 85-90 діб (середньостиглі 

біотипи), до часу збирання рослини досягають висоти 80 см. Це найбільш 

перспективна група для промислового вирощування стевії. За продуктивністю 

рослини цієї групи перевершують дрібнолисті форми як за величиною 

вегетативної маси, так і за концентрацією глікозидів у листках, вміст яких 

досягає десяти і більше відсотків. 

Третя група об’єднує біотипи рослин із великими листками. Це потужні 

рослини з обернено-трапецієподібною формою куща заввишки 85-90 см. 

Листки 8-8,5 см завдовжки, опущені (кут між живцем і стеблом становить 

95-100°). Стебла товсті, мають малу частку мілких, не вилягають. 

Вегетаційний період розтягнутий на 115-125 діб.  

Широколисті біотипи стевії, що входять у цю групу, мають великий 

інтерес для використання їх у селекційному процесі як рослини, що 

утворюють біомасу за врожайністю вищу рослин першої і другої груп. 

Головний їх недолік – удвічі низький вміст солодких компонентів у листках 

порівняно з рослинами другої групи. Для господарської характеристики більш 

важливим є показник урожайності сухого листка і вихід солодких її 

компонентів з одиниці площі. Посадка дослідної ділянки в полі, зазвичай, 

проводиться у другій-третій декаді травня. 

Площа посівної ділянки 14 м2, облікової – 11,2 м2. Повторність досліду 

триразова. Відстань між рослинами в рядку 16 см, міжряддя -70 см. Кількість 

рослин в рядку 63 шт., на ділянці 380 шт., у досліді – 42806 шт. Показник 

приживаності рослин визначали на 15-ту добу після посадки.  

Приживаність розсади в полі була досить високою: у варіантах 05; 

07 -близька до 100 %. Період адаптації стевії після висадки тривав 22-24 доби. 

У цей період відбувалося укорінення рослин (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 
Приживаність рослин різних біотипів стевії в Криму  

(середнє за 2001-2005 рр.) 

Варіант Кількість посаджених 
рослин, шт. 

Кількість рослин, 
що прижилися, шт. 

Приживаність, 
% 

1-2х-5а 380 374 98,4 
1-4х -1 380 364 95,8 
1-4х-2 380 362 95,3 
1-4х-3 380 372 97,9 
1-4х-4 380 377 99,2 
1-4х-5 380 359 94,5 
2-2х-1р 380 374 98,4 
2-4х-6 380 368 96,8 
2-4х-7 380 369 97,1 
2-4х-8 380 370 97,4 

St 380 374 98,4 
 

Початок інтенсивного росту рослин припадає на червень і триває до 

другої декади вересня. У цей час за рахунок пасинків І і ІІ порядку істотно 

змінюється зовнішній вигляд рослини стевії. До кінця вегетаційного періоду 

більшість рослин стевії формують добре розвинені, продуктивні гілки з 

великою кількістю міжвузлів – від 15 до 27 шт. 

Різні біотипи стевії відрізняються за кількістю продуктивних гілок і 

міжвузлів. Позитивним показником є велика кількість короткого міжвузля. 

Так, біотипи 1-4х-4; 2-2х-1р; 2-4х-7 за кількістю міжвузлів стандарт 

перевищували форму 2n. Випробовувані біотипи мали відмінності за 

кількісними і якісними ознаками. Підтвердженням цього є проведений опис 

рослин (див. табл. 3.3). 

Форма рослини 1-2х-5а у вигляді перевернутого конуса, дрібнолиста, 

сильно гілляста, не вилягає, міжвузля витягнуте. Лист має форму двох 

складених основами трикутників. Пластинка листка м’яка, бархатиста. Край 

листка має добре виражені зубчики. Колір листка – сизо-зелений. Пасинки І і ІІ 

порядку істотно впливають на формування крони рослини. Стебло і гілки 

рослини пружні, сильнооблистяні, що утворює невилягаючу форму рослин. У 
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полі форма 1-2х-5а виділяється винятковою вирівняністю, що особливо 

важливо для механізованого збирання. Рослини цього біотипу є 

пізньостиглими – у другій половині жовтня вступають у фазу бутонізації. 

Висота їх не перевищує 65 см. 

Таблиця 3.3 
Динаміка росту і розвитку рослин стевії різних біотипів упродовж 

вегетації, середнє за 2001-2005 рр. 

№  
Варіант Висота, см Кількість, шт. 

основних стебел  Міжвузлів 
1 2 3 4 

Дата обліку – 05.07, фаза – початок інтенсивного росту 
1-2х-5а 17,6 2,0 25,1 
1-4х-1 17,1 1,9 6,1 
1-4х-2 19,7 2,4 6,4 
1-4х-3 19,4 1,0 7,0 
1-4х-4 18,3 1,3 8,4 
1-4х-5 17,5 2,0 7,4 
2-2х-1р 18,1 1,8 6,1 
2-4х-6 23,9 1,7 8,0 
2-4х-7 22,0 1,5 8,0 
2-4х-8 21,8 1,4 8,4 

St 19,0 1,4 8,3 
Дата обліку – 22.07, фаза – інтенсивного росту 

1-2х-5а 28,6 2,0 11,3 
1-4х-1 27,5 1,9 12,3 
1-4х-2 34,0 2,4 12,9 
1-4х-3 27,0 1,0 13,5 
1-4х-4 27,7 1,4 11,6 
1-4х-5 30,8 2,0 11,2 
2-2х-1р 27,8 1,8 10,7 
2-4х-6 37,5 1,7 14,5 
2-4х-7 33,8 1,5 11,4 
2-4х-8 41,3 1,4 13,5 

St 26,7 1,5 11,5 
Дата обліку – 06.08, фаза – інтенсивного росту 

1-2х-5а 34,6 2,0 13,3 
1-4х-1 33,2 1,9 15,8 
1-4х-2 43,8 2,4 16,0 
1-4х-3 39,4 1,0 14,8 
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Продовження таблиці 3.3 
1 2 3 4 

1-4х-4 48,0 2,2 17,1 
1-4х-5 36,7 1,8 12,6 
2-2х-1р 51,7 1,7 23,4 
2-4х-6 45,1 1,8 16,2 
2-4х-7 49,4 1,6 18,0 
2-4х-8 50,0 1,5 17,8 

St 39,4 1,4 16,0 
та обліку – 21.08.фаза – інтенсивний ріст 

1-2х-5а 41,9 2,0 14,5 
1-4х-1 39,9 1,9 15,9 
1-4х-2 45,1 2,4 17,5 
1-4х-3 45,8 1,7 17,0 
1-4х-4 57,3 2,4 20,2 
1-4х-5 44,7 2,2 15,4 
2-2х-1р 57,4 1,9 24,1 
2-4х-6 57,5 1,8 19,5 
2-4х-7 57,3 1,6 20,0 
2-4х-8 55,2 1,5 19,7 

Дата обліку – 05.09, фаза – інтенсивний ріст 
1-2х-5а 45,9 2,0 15,5 
1-4х-1 45,4 1,9 19,1 
1-4х-2 52,5 2,4 18,2 
1-4х-3 52,2 1,7 21,6 
1-4х-4 65,4 2,4 20,6 
1-4х-5 53,9 2,4 16,9 

2-2х-1р 69,2 2,0 26,6 
2-4х-6 64,9 2,1 21,1 
2-4х-7 65,7 1,6 24,2 
2-4х-8 58,4 1,7 23,9 
 

Форма рослин 1-4х-1 має великі листки яйцевидної форми, не вилягає, 

міжвузля витягнуте, відстань між ними 3 см. Листкова пластинка витягнута, 

жорстка. Край листка зубчастий, колір листка темно-зелений, з червоним 

відливом по краю листа. Пасинки І і ІІ порядків впливають на формування 

крони рослин, але продуктивних гілок до моменту збирання утворюється в 
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середньому 14-16 шт. Облистяність рослин середня. За дозрівання насіння 

біотип є середньостиглим [216]. 

Форма рослини 1-4х-2 є розлогою, дрібнолистою, не вилягає, міжвузля 

витягнуте. Листкова пластинка – м’яка. Лист ланцетовидний, витягнутої 

форми. Колір листка смарагдово-зелений, з середньовираженим зубчастим 

краєм. Пасинки І порядку формують безліч тонких стебел, а пасинки ІІ 

порядку – невеликі. Облистяність рослин слаба. Біотип ранньостиглий – цвіте 

в І декаді серпня. 

Форма рослин 1-4х-3 має вигляд ялинки, дрібнолиста, невилягаюча. 

Стебло жорстке, прямостояче. На час збирання утворює 10-12 продуктивних 

стебел. Міжвузля коротке в нижній частині гілок з подальшим подовженням у 

верхній частині. Висота рослин досягає 75-80 см Листок темно-зелений із 

загостреною верхівкою, дуже щільний, жорсткий. Облистяність стебел слабка. 

Пасинки І порядку впливають на формування крони рослини. Пасинки 

ІІ порядку є незначні. Рослини біотипу ранньостиглі, цвіте на початку серпня. 

Форма рослин 1-4х-4 має вигляд перевернутої трапеції, крупно листа, 

невилягаюча. Міжвузля коротке й чисельне. Стебло потужне, жорстке, 

прямостояче. Листок великий, темно зелений. Пластинка листка жорстка із 

злегка загнутими краями (вид човника). Сильнооблистяні. Пасинки І й ІІ 

порядку істотно впливають на формування крони рослини. До моменту 

збирання утворюється 12-14 продуктивних стебел. Висота рослин не 

перевищує 70 см. Рослини відрізняються винятковою вирівняністю, що 

важливо для механізованого збирання. Рослини середньостиглі – цвітіння 

настає в першій декаді вересня. 

Форма рослин 1-4х-5 розкидиста, середньолиста, не вилягає, розмір листка 

середній. Міжвузля численні,витягнуті. Рослина добре галузиться, на час 

збирання утворює потужну крону. Листок широкий із загостреною вершиною 

середньої величини. Колір листка темно-зелений. Листкова пластинка жорстка із 

зубчастим краєм. Пасинки І порядку впливають на формування крони, пасинки 

ІІ порядку незначні. Рослини сильнооблистяні, пізньостиглі. 
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Форма рослини 2-2х-1р має вид перевернутого усіченого конуса, 

великого листка, невилягаюча, міжвузля рідкі і витягнуті, слабооблистяні. 

Листок зелений подовженої форми. На час збирання пасинки І порядку 

утворюють продуктивні гілки. Пасинки ІІ порядку незначні. Рослини цього 

біотипу середньостиглі – цвітуть в третій декаді серпня – на початку вересня. 

Форма рослини 2-4х-6 розлога, середньолиста, не вилягає, міжвузля 

витягнуті, чисельні. Рослина добре галузиться, утворюючи потужну крону до 

моменту збирання. Кількість продуктивних стебел сягає 40 шт. 

Сильнооблистяні. Середня висота рослини 80 см. Листок середньої величини. 

Пластинка листка м’яка, бархатиста. По краю листка розташовуються 

зубчики. Колір листка темно-зелений. Пасинки І і ІІ порядку істотно 

впливають на формування крони. Рослини цього біотипу пізньостиглі. 

Бутонізація настає в третій декаді вересня, початку жовтня. Плантація 

вирізняється винятковою вирівняністю. 

Форма рослини 2-4х-7 має вигляд усіченого перевернутого конуса, 

середньолиста, не вилягає. Стебло жорстке, прямостояче. Міжвузля в нижній 

частині чисельне, у верхній – витягнуті й рідкі. Листок темно-зелений, 

середньої величини. Пластинка листка середньої жорсткості, з опушуванням. 

По краю листка плавні зубчики. Облистяність слаба. Рослини – ранньостиглі. 

Форма рослин 2-4х-8 – розлога, куляста, невилягаюча, дрібнолиста. 

Стебло прямостояче. Міжвузля витягнуте, рідкісне. Однак рослина добре 

галузиться і утворює потужну крону до моменту збирання. Пасинки І порядку 

значно впливають на утворення крони рослини. Пасинки ІІ порядку незначні. 

Листок дрібний, пружний, смарагдово-зеленого кольору. Край листка 

зубчастий. Облистяність – середня. Рослини – ранньостиглі.  

Форма рослин 2n розлога, вилягає, крупнолиста. Стебло м’яке. 

Міжвузля в нижній частині чисельне, у верхній – рідкісні, витягнуті. Листок 

зелений, великий. Край листка зубчастий. Пластинка листка щільна, з жорстким 

опушуванням. Пасинки І і ІІ порядку істотно впливають на формування крони. 

Рослини цього біотипу пізньостиглі. Цвітіння настає лише до кінця вересня. 
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Рослини до моменту збирання досягають значної висоти (80-90 см і більше). 

Серед наявних біотипів у Криму можна виділити такі форми: 

широколисті, крупно й дрібно листі. За вмістом повітряно-сухого листя лише 

біотипи 1-2х-5а; 1-4х-4 та 2-4х-6 близькі до стандарту. Біотипи 2-2х-1р і 

2-4х-7 за вмістом абсолютно сухої речовини дещо перевищують стандарт у 

період бутонізації (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Динаміка вмісту абсолютно сухої речовини в листках випробовуваних  
біотипів стевії, середнє за 2001-2005 рр., % 

Варіант 7-10 
липня 

25-30 
липня 

7-10 
серпня 

25-30 
серпня 

7-10 
вересня 

25-28 
вересня 

1-2х-5а 30,0 30,1 30,2 28,4 29,0 27,9 

1-4х-1 29,6 29,2 29,3 27,9 28,0 27,2 

1-4х-2 30,0- 30,2 30,2 29,4 28,8 28,1 

1-4х-3 35,1 35,3 35,4 34,8 34,6 32,7 

1-4х-4 28,8 29,0 29,2 28,2 27,9 27,6 

1-4х-5 32,6 32,3 32,5 31,7 32,0 31,6 

2-2х-1р 28,5 28,7 28,5 28,3 27,8 27,3 

2-4х-6 29,8 30,0 29,1 29,0 29,9 29,4 

2-4х-7 33,4 33,6 33,9 33,4 33,2 33,0 

2-2х-8 33,1 33,4 33,8 32,6 32,0 31,8 

2-2х-9 32,7 32,8 32,7 31,8 31,6 31,1 

St 28,4 28,9 29,0 28,3 27,6 27,5 
 

Найвищий вміст сухої речовини наприкінці вересня був у варіантах 

1-4х-3-32,7 % і 2-4х-7-33,0 %. 

Стан технічної стиглості стевії припадає на період, коли розкладання 

органічних речовин в листках є мінімальний. Збереженість рослин під час 

збирання досліду наведено в табл. 3.5. 
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Таблиця 3.5 

Збереження розсади стевії різних біотипів у Криму, 
середнє за 2001-2005 рр. 

Варіант 
Кількість рослин, шт. 

% збереження 
висаджених  що прижилися 

1-2х-5а 380 334 87,9 
1-4х-1 380 289 76,0 
1-4х-2 380 277 72,9 
1-4х-3 380 342 90,0 
1-4х-4 380 340 89,5 
1-4х-5 380 339 89,2 
2-2х-1р 380 270 71,0 
2-4х-6 380 351 92,4 
2-4х-7 380 353 92,9 
2-2х-8 380 312 82,1 
2-4х-9 380 331 87,1 

St 380 338 88,9 
Частка збережених рослин на час збирання біотипів становила в межах 

71-92 %; особливо добре збереглися рослини біотипів 2-2х-1р і 2-4х-6.  

Продуктивність біотипів у групах дрібно-, середньо- та великолисті 

наведено в табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 

Продуктивність рослин стевії, що різняться за розмірами листків, фази 
бутанізації середнє за 2001-2005 рр. 

Примітка: вміст сухої речовини у повітряно-сухому стані. 

Біотип 
стевії за 
розміром 
листків 

Ціла рослина Стебла Листя 

маса, 
г 

повітряно-
суха 

речовина,
% 

маса, 
г 

повітряно-
суха 

речовина,
% 

маса, 
г 

повітряно-
суха 

речовина,
% 

частка 
листків в 

масі 
рослини,

% 

вміст 
гліко-
зидів,

% 

Дрібні 
(5,4х2,3 см) 202 33,3 95,0 34,4 107 32,0 53,0 7,8 

Середні 
(7,0х3,4 см) 347 32,0 143 33,1 204 30,5 58,9 10,4 

Великі 
(8,3х4,3 см) 457 29,9 182 31,4 275 29,1 60,2 6,1 
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Третя група об’єднує біотипи рослин із великими листками. Це потужні 

рослини з обернено-трапецієвидною формою куща, на час збирання мають 

висоту 85-90 см. Листя завдовжки до 8-8,5 см, опущені (кут між живцем і 

стеблом становить 95-100°). Стебла товсті, слабо гіллясті, не вилягають. 

Вегетаційний період розтягнутий – 110-120 діб. Широколисті біотипи стевії, 

що входять до цієї групи, може бути використано у селекційному процесі; 

оскільки їх рослини утворюють біомасу, що за врожайністю рослин 

перевершує першу і другу групи. Головний їх недолік є невисокий вміст 

солодких компонентів у листках – в два рази менше, ніж у рослин другої групи. 

Важливим показником господарської характеристики рослин стевії є 

врожайність сухого листка і вихід з них солодких компонентів (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Врожайність і якість сухого листка рослин біотипів стевії  залежно від 
розміру листя (середнє за 2001-2005 рр.) 

Біотип за розмірами 
листків 

Урожайність, 
т/га 

Вміст солодких компонентів 

стевіозид ребаудиазид 
Сума 

компонентів 
Дрібні (5,4х2,3 см) 1,27 4,47 3,30 7,77 
Середні (7,0х3,4 см) 1,49 6,16 4,28 10,44 
Великі (8,3х4,3 см) 1,79 3,60 2,54 6,14 

НІР05 0,21    
Примітка: вміст сухої речовини у повітряно-сухому стані. 
 

Найбільшу врожайність повітряно-сухого листя отримано у варіанті 

біотипу стевії з широкими листками – 1,79 т/га. Однак, за виходом 

дитерпенових глікозидів з одиниці площі, безперечна перевага була за 

біотипами з середніми розмірами листків, тому для отримання товарної 

продукції бажано використовувати саме цей біотип. 

Біотипи з дрібними й широкими листками представляють безперечний 

інтерес для селекціонерів. З біотипу з дрібними листками отримують 

продуктивні форми, потім сорти, здатні успішно розмножуватися насінням: 

другий біотип використовують для підвищення вмісту солодких 

компонентів у рослинах. 



92 
 

Висновки до розділу 3 

1. Для вирощування стевії в зоні Південного Степу (АР Крим) кращими 

виявилися дрібно-, середньо- і великолисті форми. 

2. За тривалістю вегетаційного періоду вони поділяються на три основні 

групи: 

– ранньостиглі з тривалістю вегетаційного періоду 65-70 діб, які 

представляють інтерес для селекції сортів стевії, що розмножуються насінням; 

– середньостиглі з тривалістю вегетаційного періоду 85-90 діб, які 

характеризуються підвищеною врожайністю і вмістом дитерпенових 

глікозидів у листках; 

– пізньостиглі з тривалістю вегетаційного періоду 120-125 діб, які 

формують велику вегетативну масу; загальний вміст у них солодких 

компонентів невисокий.  

Результати досліджень та аналіз особливостей формування 

продуктивності агрофітоценозу стевії залежно від морфологічних та сортових 

ознак, відбір та створення перспективних біотипів стевії, характеристика їх 

ознак викладено в публікаціях [211, 213, 216]. 
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РОЗДІЛ 4 

МЕТОДИ СТВОРЕННЯ СОРТІВ І ГІБРИДІВ СТЕВІЇ ТА 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ДЛЯ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ 

Відповідно до директиви ЄС щодо «загального списку сортів», новий 

сорт повинен не тільки мати кращу продуктивність, а й бути відрізняємим, 

однорідним і стабільним. Останні вимоги є необхідними для державної 

реєстрації нових сортів. Новий сорт одержує визнання, якщо він різниться 

від усіх зареєстрованих сортів за однією ознакою з можливою похибкою 5 % 

або за двох незалежних ознак з можливістю похибки для кожної ознаки в 

межах 10 %. 

4.1. Добір гібридів стевії  за вмістом дитерпенових глікозидів у 

культурі in vitro 

Впровадження нових форм, сортів і гібридів стевії ґрунтується на 

досягненнях з використанням методів біотехнології. За умов вегетативного 

розмноження стевії розсаду вирощують мікроклонально в культурі in vitro і 

зеленим живцюванням із кореневищ стевії, які викопують восени і у зимовий 

період зберігають для отримання з них навесні зелених живців [16, 17, 362]. 

Колекція різноманітних диплоїдних і тетраплоїдних номерів вихідних 

форм та сортів стевії зберігається та підтримується в меристемному банку 

лабораторії Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН  

[198, 221, 228] (рис. 4.1). 

В Україні селекціонерами Інституту біоенергетичних культур і цукрових 

буряків НААН вперше створено два сорти стевії – Берегиня і Славутич, які за 

вмістом глікозидів, виявилися продуктивними, порівняно з вихідними 

формами. Ці сорти занесені до Реєстру сортів рослин України у 1999 р. [83, 94]. 

Впровадження у виробництво нових форм, сортів і гібридів стевії є 

найбільш ефективним елементом технології вирощування. Основними 

перевагами сортів і гібридів стевії є висока здатність утворювати кореневу 

систему, екологічна пластичність, здатність давати стійкі врожаї у різних 

екологічних зонах, висока врожайність сирого й сухого листка, високий вміст 
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у листках сухої речовини, накопичення в ній якісних дитерпенових глікозидів, 

стійкість до шкідників і хвороб [78, 83, 219]. 

 
Рис. 4.1. Банк номерів стевії в культурі in vitro 

За достатнього зволоження в умовах України стевію можна вирощувати 

як однорічну рослину. Однак, залежно від умов вирощування, вона змінює 

загальну продуктивність рослин, співвідношення між листками й стеблами, 

вихід сухої речовини, абсолютний вміст глікозидів. Саме тому для конкретних 

умов вирощування проводяться екологічні випробування нових селекційних 

матеріалів, створюються генотипи з підвищеною продуктивністю, 

оптимальним співвідношенням глікозидів, відповідною тривалістю 

вегетаційного періоду, стійкістю до хвороб, шкідників і несприятливих 

факторів довкілля [100, 221]. 

З метою розширення генофонду стевії і отримання цінних для селекції і 

генетики вихідних форм використовували методи поліплоїдії, гібридизації, 

експериментального мутагенезу, виділення і культивування протопластів, 

індивідуального добору [94, 223]. 

У природі поліплоїдні форми можуть утворюватися під впливом певних 

факторів, які сприяють кратному збільшенню кількості хромосом. Такі 

рослини мають краще розвинуту надземну масу, більші клітини, 

репродуктивні органи – квітки, плоди, насіння; листки характеризуються 

більшими розмірами. 
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Перші інтродуковані в Україні генотипи стевії були диплоїдами 

(2n = 18). В Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 

шляхом застосування колхіцину in vitro вперше було створено поліплоїдні 

форми стевії з подвоєним набором хромосом (4n = 36). Порівняно з 

диплоїдами тетраплоїди стевії мають більшу вегетативну масу, кращу 

облистяність, величину й форму листків, що є найбільш важливими 

морфологічними ознаками, оскільки саме в листках утворюються солодкі 

дитерпенові глікозиди [94, 100, 355]. 

Для одержання поліплоїдів у культурі in vitro у поживному середовищі 

використовували різні концентрації колхіцину. Шляхом проведення 

цитоаналізів у культурі in vitro було виділено дві тетраплоїдні форми різного 

походження і два гексаплоїдні номери 6n = 54, які, на жаль, після посадки у 

відкритий ґрунт загинули. Тетраплоїдні форми, розмножені в культурі in vitro, 

були висаджені у відкритий ґрунт за формами І і ІІ в кількості відповідно 400 

і 285 шт. Тетраплоїдні рослини стевії відрізнялись від диплоїдів більш 

широкими листковими пластинками. Тетраплоїдні рослини І і ІІ форм 

різнились між собою за величиною листкових пластинок і кількістю листків. 

Гексаплоїдні рослини відставали в розвитку, були слабооблистяні і мали 

невеликі темно-зелені листки (рис. 4.2). 

У відкритому ґрунті тетраплоїдні рослини різнилися від диплоїдних 

більшою облистяністю, інтенсивнішим ростом і розвитком та габітусом кущів. 

За інтенсивністю ростових процесів, кількістю бокових пагонів, урожаєм сирої 

й сухої надземної маси, співвідношенням листків і стебел, виходом сухих 

листків із загальної сирої маси, вмістом сухої речовини, розвитком кореневої 

системи тетраплоїдні номери також різнилися між собою і диплоїдними 

рослинами. Якщо врожайність сирої надземної маси номерів першої 

тетраплоїдної форми у перший рік випробування коливалася від 2,07 до 

4,92 т/га, то у диплоїдів він становив 2,62 т/га. Урожайність сирої надземної 

маси окремих номерів другої тетраплоїдної форми коливався від 2,74 до 

3,66 т/га. Урожайність контрольного диплоїдного номера була 2,17 т/га. 
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Рис. 4.2. Диплоїдні, тетраплоїдні й гексаплоїдні рослини стевії 

Тетраплоїдні номери за ступенем розвитку кореневої системи значно 

перевищували контрольні диплоїди: якщо у тетраплоїдів форми І сира маса 

коренів варіювала від 48,6 до 67,0 г, то у диплоїдів – 38,1 г; у тетраплоїдів 

форми ІІ маса сирих коренів варіювала від 16,3 до 56,9 г, то у диплоїдного 

контролю була 34,4 г. Саме тому у першому ж поколінні поліплоїдів необхідно 

проводити цитологічний контроль і добори за продуктивністю кожної 

мікроклональної лінії. 

Динаміку наростання вегетативної маси і вміст дитерпенових глікозидів 

мікроклональних диплоїдних і тетраплоїдних ліній стевії в України визначали 

в різних екологічних зонах – Центральному і Західному Лісостепу та Степу. У 

цих зонах тетраплоїдні рослини відрізнялися від диплоїдних краще 

розвинутим кущем, товстішими стеблами, часто вищими рослинами і 

особливо розміром і формою листків. 

Так, листки тетраплоїдних ліній за розмірами набагато більші 

диплоїдних рослин. Переважаюча форма листків тетраплоїдних ліній – 

обернено-яйцеподібна. За окремими регіонами довжина і ширина листків 

тетраплоїдних рослин стевії змінювалася так: у Степу (Кримська дослідна 
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станція тютюнництва) вона становила відповідно 8,3 і 4,3 см; (у диплоїдів – 

7,8 і 3,4 см), в умовах Києва (дослідні ділянки Інституту біоенергетичних 

ресурсів і цукрових буряків НААН) – у тетраплоїдів відповідно 

1,5-10,8 і 0,7-5,8 см (у диплоїдів – 1,5-9,2 і 0,9 – 4,0 см). Товщина листків 

тетраплоїдної і диплоїдної стевії, за даними Білоцерківської дослідно-

селекційної станції, в діленнях окуляр-мікрометра становила відповідно 26,8 і 

22,2, а довжина продихів – відповідно 17,5 і 12,9 [94, 228, 375]. 

Висота рослин і площа листків диплоїдних і тетраплоїдних форм 

обумовлена кліматичними умовами вегетаційного періоду і регіоном 

вирощування. Для динамічного росту й розвитку рослин стевії визначальними 

є сума температур, кількість опадів і сонячної інсоляції. Залежно від цих 

факторів у тетраплоїдів порівняно з диплоїдами висота рослин наприкінці 

вегетації за регіонами становила відповідно: в Степу (Кримська дослідна 

станція тютюнництва) – 80 і 87 см і 86 і 90 см, на дослідному полі Інституту 

біоенергетичних ресурсів і цукрових буряків НААН (Київ) – 86 і 77 см, на 

Білоцерківській дослідній станції – 52 і 54 см [95, 213, 214]. 

Тетраплоїдні генотипи були більш стійкі до захворювань, ніж вихідна 

диплоїдна форма. У результаті проведеної роботи виділено три тетраплоїдні 

номери спільного походження, у яких на час збирання на початку жовтня 

ушкодження грибковими захворюваннями не спостерігалося зовсім, або 

проявлялись в мінімумі. Серед номерів, одержаних від іншого диплоїдного 

генотипу, теж виділено один імунний номер. Стійкі до захворювань номери 

порівняно з іншими тетраплоїдними номерами та вихідними диплоїдними 

формами мали й вищу продуктивність. 

Тетраплоїдні номери, одержані з одного і того самого генотипу, мали 

істотні морфологічні відмінності і різнилися за 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 % (табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1 

Продуктивність тетраплоїдних форм рослин стевії  в польових умовах 
(середнє за 2006-2010 рр.) 

Причиною такої гетерогенності та різноманітності тетраплоїдних ліній 

можливо є мутагенний ефект колхіцину, який вплинув на форму кущів, розмір 

і форму листкових пластинок, масу й співвідношення листків і стебел, 

тривалість вегетаційного періоду, врожайність та вміст глікозидів. 

Проблема інтродукції стевії в Україні для отримання низькокалорійного 

підсолоджувача рослинного походження пов’язана з методами її 

розмноження. Оскільки квітування стевії дуже тривале і починається у вересні 

або жовтні, зародок насіння не визріває. Хоча способом підбору батьківських 

пар із певними морфологічними, біохімічними ознаками за насіннєвого 

розмноження стевії визрівання насіння можна досягти. 

Лінія 
Маса, г Частка 

зелених листків в 
масі рослин, % 

рослин 
з них 

стебел листків 
1-2х-5а 266 137 129 48,5 
1-4х-1 287 117 170 59,2 
1-4х-2 229 103 126 55,0 
1-4х-3 177 73 104 58,8 
1-4х-4 263 121 142 54,0 
1-4х-5 253 116 137 54,2 
2-2х-1р 183 85 98 53,6 
2-4х-6 160 75 85 53,1 
2-4х-7 172 79 93 54,1 
2-4х-8 181 105 76 42,0 
2-4х-9 150 77 73 48,7 
2-4х-10 190 101 89 46,8 
2-4х-11 106 50 56 52,8 
2-4х-12 215 110 105 48,8 
2-4х-13 184 88 96 52,2 
2-4х-14 271 129 142 52,4 
2-4х-15 287 132 155 54,0 
2-4х-16 450 195 255 56,7 
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Генеративне потомство стевії можна отримати за умов культивування 

ізольованих недозрілих зародків на штучному поживному середовищі шляхом 

застосування культури in vitro. Такий метод в ІЦБ УААН розробила 

В. О. Білоус, що дало можливість отримати в достатній кількості різні гібридні 

комбінації з певними цінними властивостями [19, 221]. 

Для цього методу відпрацьовано режими стерилізації насіння, визначено 

склад поживного середовища, температурний і світловий режими. Метод дає 

змогу вирощувати повноцінні рослини із недозрілих зародків у культурі 

in vitro, що відкрило перспективи проведення цілеспрямованих схрещувань. 

Гібридні комбінації отримували шляхом вільного запилювання або 

перенесенням пилку комахами. 

Ізольовані з насіннєвих зачатків недозрілі зародки стевії завдовжки 

1-2 мм висаджували на поживне середовище, де вони з перших діб після 

посадки починали збільшуватися у розмірах. Сім’ядолі помітно розросталися 

і ставали зеленими, швидко збільшувався й корінь. На сьому добу 

культивування із недозрілих зародків формувалися нормально розвинені 

проростки з першою парою листків. Кількість проростків, які вдалося 

отримати із недозрілих зародків у культурі in vitro, становила 28,9-33,3 %. 

Завдяки цьому методу в культурі in vitro з ізольованих недозрілих зародків 

стевії вперше одержано проростки, а з них і дорослі рослини, що забезпечує 

можливість одержання насіннєвого потомства. 

Визначено вплив стадії розвитку зародку і особливості рослин-донорів 

на швидкість їх проростання, ріст основного пагона та утворення у них 

адвентивних бруньок у культурі in vitro. У результаті за кілька років отримано 

72 мікроклональні гібридні лінії. 

Культивування проростків із недозрілих зародків на середовищі з 

помірним вмістом фітогормонів забезпечує інтенсивний ріст і розвиток та 

утворення кореневої системи, що Метод дає змогу за короткий термін 

розмножити одержані рослини в необхідній кількості.  

Такі гібриди істотно різнилися між собою і від материнських форм за 
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ступенем облистяності, висотою рослин, формою та розміром листкових 

пластинок, тривалістю вегетаційного періоду, стійкістю до захворювань та 

холоду, кількісним і якісним складом глікозидів (табл. 4.2).  

Таблиця 4.2 

Продуктивність та стійкість до захворювань рослин гібридів стевії на 
інфікованому фоні ІБКіЦБ, (середнє за 2006-2010 рр.) 

 

За середньої маси рослин, маси зелених листків та часткою листків у 

загальній масі рослин, а також за відсотком уражених хворобами сухих листків 

відбувалися помітні зміни. 

Характеристику листкових пластинок гібридів за показниками маси 

одного листка, частки до маси сухих речовин листків однієї рослини наведено 

в табл. 4.3. 

Кількість сухої речовин в генотипах варіювала від 22,7 до 29,0 %, маса 

сухої речовини листків однієї рослини – від 16,0 до 55,8 %, а маса одного 

листка – від 0,09 до 0,21 г. Максимальна маса сухої речовини у листках 

притаманна номерам 1-2х-5а, 1-4х-4, 2-4х-8, 2-4х-9, 2-4х-15, а маса листків і 

площа листкових пластинок – генотипам: 1-2х-5а, 2-2х-1р, 2-4х-7. 

 

Генотип Середня маса 
рослини, г 

Маса 
зелених 

листків, г 

Частка у загальній масі рослини 
листків, % 

сирих сухих уражених 
хворобами  

1-2х-5а 220 117 53,1 7,9 
1-4х-1 145 70 48,2 5,6 
1-4х-2 106 58 54,7 18,2 
1-4х-3 244 150 61,5 1,8 
1-4х-4 162 99 60,9 0,9 
1-4х-5 143 81 56,5 1,3 

2-2х-1р 200 99 49,2 5,8 
2-4х-6 198 99 50,0 6,2 
2-4х-7 152 82 54,1 36,2 
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Таблиця 4.3 
Характеристика листкових пластинок гібридних рослин стевії 

(середнє за 2006-2010 рр.) 

Генотипу % 
сухої речовин 

Маса сухої речовин 
листків 1 рослини, г Маса 1 листка, г 

1-2х-5а 29,0 40,1 0,20 
1-4х-1 25,9 25,6 0,10 
1-4х-2 26,5 32,2 0,08 
1-4х-3 24,7 22,9 0,20 
1-4х-4 28,3 44,2 0,13 
1-4х-5 25,0 22,0 0,18 
2-2х-1р 25,5 29,8 0,24 
2-4х-6 25,0 31,7 0,17 
2-4х-7 26,5 32,3 0,21 
2-4х-8 27,6 55,8 0,11 
2-4х-9 26,6 34,7 0,18 
2-4х-10 22,7 25,8 0,14 
2-4х-11 28,2 18,5 0,09 
2-4х-12 28,2 26,0 0,16 
2-4х-13 26,2 17,4 0,14 
2-4х-14 27,6 42,8 0,10 
2-4х-15 26,5 18,5 0,17 
2-4х-16 23,9 16,0 0,15 

 

За фенологічними спостереженнями, у Лісостепу України цвітіння 

гібридів залежно від генотипу починалося в липні-серпні й вересні-жовтні. З 

35 гібридних ліній в середині липня у фазі цвітіння були від 1,1 до 12,5 % 

зразків.  

Незважаючи на те, що цвітіння у гібридів почалося порівняно рано, 

розвинені зародки було виявлено лише у 6 номерів (17,3 %). Кількість рослин, 

у яких насіння фізіологічно дозріло, варіювало від 1,6 до 16,5 %, а кількість 

дозрілого насіння у окремих рослин – від 0,5 до 11,0 %. Низька насіннєва 

продуктивність гібридів стевії пов’язана з тривалим періодом формування 

пуп’янків і таким самим періодом розкриттям квіток. 

Як наслідок, на одній рослині одночасно можна спостерігати різний стан 

розвитку як генеративних органів, так і зародків. До настання холодів встигало 
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дозріти насіння лише в квітках, що розкривалися першими; в інших квітках 

зародки залишаються недорозвинутими як морфологічно, так і фізіологічно. 

Масове розкриття квіток у кінці серпня і впродовж вересня спостерігали 

у 17 номерів (48,6 %). Кількість рослин, що цвіли, варіювала від 15,8 до 85,7 %. 

Однак насіння у них не дозрівало. Зародки мали різний стан розвитку. У 

жовтні рослини двох номерів тільки почали формувати пуп’янки, а 47 – взагалі 

не формували генеративних органів. За проведеними спостереженнями, серед 

гібридів стевії були умовно виділені ранньо-, середньо- і пізньостиглі форми. 

Рослини скоростиглих ліній розмножено і використано для схрещувань 

з метою отримання гібридів з підвищеною регенераційною здатністю і 

інтенсивним ростом після зрізування стебел, тобто придатних для дворазового 

формування повноцінних листків. 

Складні гібриди характеризувалися ранньостиглістю, низькою масою 

рослин і незадовільною продуктивністю. Так, із 17 складних сортів на початку 

серпня лише 9 (40 %) були у вегетативній фазі, а решта – сформували 

генеративні органи (табл. 4.4).  

Таблиця 4.4 
Продуктивність складних гібридів стевії, отриманих за методом 

ембріокультури, 2006-2010 рр. 

Варіант Номер 
гібрида 

Маса рослини, 
% від контролю 

Розвиток генеративних органів 
на 16.08 на 18.10 

1 2 3 4 5 
1-2х-5а И-17-6 148,8 Бутонізація Цвітіння 
1-4х-1 И-17-7 135,2 Цвітіння Цвітіння 
1-4х-2 И-17-2 113,5 Бутонізація Цвітіння 
1-4х-3 И-17-4 10,0 – Бутонізація 
1-4х-4 А-11-4 82,8 – Бутонізація 
1-4х-5 А-17-7 41,9 – Бутонізація 

2-2х-1р А-17-11 61,4 – Цвітіння 
2-4х-6 Г-17-19 83,9 – Бутонізація 
2-4х-7 И-17-5 53,6 Бутонізація Цвітіння 
2-4х-8 СА-11-1 59,8 Бутонізація Цвітіння 
2-4х-9 СА-11-3 84,0 Цвітіння Цвітіння 

2-4х-10 СА-11-4 30,7 Початок бутонізації Цвітіння 
2-4х-11 СА-11-10 40,8 Початок бутонізації Цвітіння 
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Продовження таблиці 4.4 
1 2 3 4 5 

2-4х-12 СА-11-2 35,1 Цвітіння Цвітіння 
2-4х-13 СА-11-7 33,3 Бутонізація Цвітіння 
2-4х-14 СА-11-16 35,0 – Бутонізація 
2-4х-15 Контроль 100,0 – Бутонізація 

 

Прості гібриди ще не вступали у фазу бутонізації і пізно зацвітали: із 

17 гібридів у 4 (22 %) відмічено початок фази бутонізації, а у 14 гібридів – 

пізнє цвітіння у Криму; на 16 серпня у жодного номера не наступила фаза 

бутонізації (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 
Продуктивність простих гібридів стевії , отриманих методом 

ембріокультури, (середнє за 2006-2010рр.) 

 

Отже, при розмноженні стевії насінням для підвищення продуктивності 

рослин необхідно проводити добір на пізньостиглість. 

 
Номер гібрида 

Маса 
рослини 

Розвиток генеративних 
органів Ступінь пошкодження 

листків, % 
на 16.08 на 18.10 

К05-3 65,1 – Бутонізація 64 
К04-5 77,2 – Бутонізація 39 
К04-4 170,0 – Бутонізація 50 
К08-1 100,1 – Бутонізація 46 
К08-2 99,9 – Бутонізація 31 
К08-4 84,1 – Бутонізація 40 
К08-5 85,1 – Бутонізація 43 
К09-1 63,6 – Бутонізація 54 
К09-2 55,2 – Бутонізація 46 
К09-3 116,2 – Бутонізація 39 

К010-3 52,3 – Бутонізація 48 
К010-4 56,9 – Бутонізація 30 
К013-1 72,1 – Бутонізація 32 
К013-2 88,7 – Бутонізація 50 

Контроль – 2n 100,0 – Бутонізація 45 
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У результаті польових випробувань виділено два простих та два 

складних гібриди, кращі за показником продуктивності, 4 номери – з великими 

листками та неполеглі, 5 номерів, стійких до захворювань та два номери 

відносно холодостійких. 

На рис. 4.3 представлено кращі сорти стевії, що було створено 

селекціонерами ІБКіЦБ НААН. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 4.3. Сорти стевії Берегиня і Славутич селекції  
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, 

(занесено до Реєстру сортів рослин України у 1999 р.) 
 

Для одержання сомаклональних форм стевії і розширення її генетичної 

мінливості як в напрямку підвищення продуктивності (вегетативної маси, 

сухої речовини, вмісту солодких глікозидів), так і стійкості до захворювань 

було використано метод індукованого морфогенезу [228]. 

Використання явища каріотипової мінливості калусних культур 

розкриває широкі можливості для одержання нових генотипів у селекції. 

Внаслідок дії мутагенних факторів при культивуванні калусних культур 

збільшується частота генетично спадкових мутацій. 

Славутич Берегиня 
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Калуси, одержані з листкових пластинок і черешків стевії, культивували 

на модифікованому середовищі Гамборга з підвищеною концентрацією 

вітамінів, гормонів, цукрози та інших речовин для морфогенезу і регенерації 

рослин. 

Рослини-регенеранти розмножували мікроклонально і отримували 

мікроклональні лінії, які після адаптації у відкритому ґрунті випробовували у 

польових умовах. Упродовж вегетації рослин проводили спостереження, 

визначали стійкість рослин-регенерантів до захворювань, інтенсивність 

наростання листків, вміст фотосинтетичних пігментів та дитерпенових 

глікозидів. Рослини-регенеранти різнилися між собою інтенсивністю росту, 

облистяністю, співвідношенням листків і стебел, площею листкової поверхні, 

стійкістю до захворювань, вмістом і співвідношенням зелених пігментів і 

каротиноїдів. Дія середовища як мутагенного фактора збільшувала генотипову 

мінливість. 

За даними лабораторії ІБКіЦБ НААН, окремі сомаклональні лінії значно 

відрізнялись від вихідних форм за масою і площею листків, загальною масою 

надземних органів, співвідношенням листків до маси стебел та масою сухих 

листків. Вони відрізнялись також за формою кущів рослин (пірамідальною, 

віялоподібною, волотевою та ін.), кількістю пагонів, ступенем облистяності. 

Окремі генотипи мали підвищену стійкість до захворювань та підвищений 

вміст глікозидів, мали різне співвідношення за вмістом стевіозиду та 

ребаудиозиду (табл. 4.6).  

Серед сомаклональних ліній були також окремі тетраплоїдні рослини, 

які перевищували вихідну форму за загальною сумою глікозидів. 

Крім стевіозиду та ребаудиозиду за допомогою тонкошарової 

хроматографії з денситометруванням виявлено незначну кількість глікозидну 

і стевіолбіозиду та два неідентифікованих глікозидів, які знаходилися у 

сомаклональних варіантах у різній кількості. 
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Таблиця 4.6 

Продуктивність сомаклональних ліній стевії (середнє за 2006-2010 рр.) 

х Вихідна форма 
 

Отже, методом індукованого морфогенезу одержано нові сомаклональні 

лінії, які відрізняються між собою і порівняно з вихідними формами не тільки 

за морфологічними ознаками, а й за біохімічним складом глікозидів, тому 

можуть бути вихідним матеріалом для селекційної роботи зі стевією. 

З метою розширення генофонду стевії і отримання цінних для селекції і 

генетики форм у роботі зі стевією в Інституті біоенергетичних культур і 

цукрових буряків НААН використано метод експериментального мутагенезу, 

який істотно підвищує генотипову мінливість. Передусім, проведено 

дослідження з добору найбільш ефективних мутагенів, їх концентрацій і 

специфіки застосування в культурі in vitro. 

Редько B. I. [213], використовуючи для обробки меристем стевії 0,04 % 

водний розчин нітрозометилсечовини, отримала мутанти стевії. Із оброблених 

мутагеном і висаджених на поживне середовище меристем вижило 42,2 %, а 

11,9 % із них дали химерні пагони. Ростові процеси у меристем, які вижили, 

були значно пригнічені, зменшувалась їх здатність утворювати кореневу 

Плоїд-
ність 

 
Маса, г 

Вміст глікозидів, % до 
абсолютно сухої 

речовини 

 
Вміст глікозидів у 

листках, 
Мг сирої 

рослини 
сирих 

листків 
сухих 

листків 
стеві-
азид 

ребаудио-
зида 

 
сума 

2(х 203 102 29,8 4,0 3,0 7,00 2,31 
2n-1 243 122 36,2 4,2 1,94 6,14 2,22 
2n-2 181 111 34,4 5,2 2,87 8,07 2,78 
2n-3 212 135 41,8 4,96 2,74 7,70 3,22 
2n-4 278 165 42,9 6,13 3,13 9,26 3,97 
2n-5 222 125 37,2 4,93 2,66 7,64 2,85 
2n-6 272 170 53,2 4,58 3,00 7,58 4,03 
4n 342 200 50,4 4,34 2,98 7,32 3,69 

2n-7 295 181 50,1 4,68 2,85 7,53 3,77 
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систему. Оцінку активності нітрозометилсечовини на утворення хлорофіл 

дефектних мутантів проводили за показником частоти їх виникнення у 

другому пасажі. Цитологічні дослідження рослин у культурі in vitro виявили 

такі аномалії в процесі мітозу: утворення мостів і хроматинових тяжів, 

відставання хромосом і нерівномірний розподіл їх до полюсів в анафазах, 

викидання хромосом у цитоплазму, злипання хроматину, порушення веретено 

ділення, асинхронність ділень. На стадіях метафази і анафази мітозу 

утворювалися згустки аглютинованого хроматину, які виникали внаслідок 

злипання хромосом. В окремих випадках спостерігали дуже великі клітини з 

гіпертрофованими ядрами. Від меристем, що вижили після обробки їх 

мутагеном, отримано мікроклональні лінії, що відрізнялись між собою 

морфологічними ознаками та силою росту; виявлено неполеглі форми з 

міцними стеблами, а також рослини із зміненою формою листків, виділено 

форму з відновленим ростом центрального стебла. 

Отже, методом експериментального мутагенезу при використанні 

біотехнологічних методів можна отримати цінні для селекції вихідні 

форми стевії. 

Перспективним методом нетрадиційної селекції є метод виділення і 

культивування протопластів та регенерація із них рослин. За допомогою 

хімічних речовин та електричного струму можливе злиття клітин без 

клітинних оболонок різних видів рослин, несумісних при статевому 

розмноженні. Це дає можливість мати високий коефіцієнт розмноження та 

отримувати соматичні гібриди із зміненим генотипом. В Інституті 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН В. І. Редько розроблено 

методику виділення і культивування протопластів стевії, для чого 

випробовували різні ферментні розчини і умови інкубації протопластів. Для 

визначення оптимальних умов культивування протопластів випробовували 

різні поживні середовища. Відпрацьовано техніку виділення і очистки 

протопластів. Кращим виявився варіант сівби протопластів у рідкому 

поживному середовищі над шаром середовища агар-агару. Спостерігали не 
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тільки регенерацію клітинної оболонки протопластами, але й поодиноке 

первинне ділення клітин. 

У результаті досліджень було зазначено, що ефективність отримання 

протопластів залежить від генотипу вихідного матеріалу і його 

фізіологічного стану. 

Стевія належить до групи рослин, які використовуються не тільки з 

метою одержання органічних і мінеральних речовин, а й хімічних сполук, 

вторинних метаболітів, які не є ні джерелом енергії, ні запасними речовинами. 

До таких вторинних хімічних сполук і належить комплекс солодких 

низькокалорійних глікозидів, які синтезуються стевією. Вихідними 

речовинами для біосинтезу вторинних сполук є різні проміжні органічні 

продукти обміну речовин. 

Створення нових сортів та гібридів стевії неможливе без постійного 

вивчення динаміки кількісного та якісного складу дитерпенових глікозидів. 

За даними авторів [94, 228, 291], у листках стевії від сухої маси 

накопичується в середньому близько 6-7 % глікозидів, але залежно від умов 

вирощування, різноманітності форми, сорту чи гібриду стевії кількість їх може 

коливатися від 2-3 до 20 %. Найбільше накопичення солодких речовин у 

листках стевії спостерігали в період бутонізації, перед цвітінням. За умов 

затримки із збиранням стевії частина врожаю може бути втрачена, тому що під 

час цвітіння кількість глікозидів зменшується.  

Найбільше глікозидів містять середні за розмірами, функціонально 

дозрілі листки; у молодих та старих листках солодких речовин менше. 

Здерев’янілі стебла й пагони та корені містять дуже мало солодких речовин. 

У рослин стевії, які вирощували у культурі in vitro в колбах 

Ерленмеєра на 250 мл, глікозиди виявлено в 20-денних за віком рослин. 

Найбільше глікозидів містили рослин у 30-35 денний вік; у двомісячний вік 

рослини стевії глікозиди були практично відсутні. Можна припустити, що 

вони були використані рослинами в процесі життєдіяльності як енергетичний 

матеріал. 
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Солодкий смак стевії зумовлений наявністю дитерпенових глікозидів, 

що мають агліконстевіол, але різняться за вуглеводною частиною, кількістю 

молекул глюкози чи рамнози. Вільний стевіол у рослин стевії, зазвичай, 

відсутній. 

З метою визначення вмісту глікозидів у стевії в ІБКіЦБ НААН 

Яворською Т. К. випробувано низку методів: 

1. Тонкошарова хроматографія з денситометруванням плями ізостевіолу 

після кислотного гідролізу. 

2. Тонкошарова хроматографія з денситометруванням індивідуальних 

компонентів глікозидного комплексу. 

3. Тонкошарова хроматографія з колориметричним визначенням 

індивідуальних плям глікозидів за допомогою фарбування їх антроном. 

4. Потенціометричне титрування сумарного зразка гідролізованих 

глікозидів. 

5. Рідинна хроматографія високого тиску індивідуальних компонентів 

глікозидного комплексу. 

Для проведення серійних масових аналізів з випробуваних методів 

найбільш швидким та досить точним виявився метод високоефективної 

рідинної хроматографії та тонкошарової хроматографії комплексу глікозидів 

з денситометруванням.  

Розроблено також методику підготовки та очищення зразків і 

відпрацьовано режим та параметри хроматографування на рідинному 

хроматографі високого тиску Ультрахром та Міліхром-2.  

Проведено дослідження з напрацювання чистих зразків індивідуальних 

глікозидів. 

Виділені зразки чистих глікозидів мали ступінь чистоти 90-95 % і їх 

використовували як «мітки» при хроматографуванні для побудови 

калібровочних графіків. У результаті цих досліджень Т.К. Яворською та ін. 

співробітниками ІЦБ УААН розроблено методику кількісного та якісного 

визначення дитерпенових глікозидів стевії [94]. 
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Структуру молекул глікозидів стевії наведено на рис. 4.4. 

 

Рис. 4.4. Структура молекул глікозидів стевії [89] 

Хімічна структура молекул глюкозидів стевії: 

Стевіола R2R2H  С20Н32О10, Стевіозида R2b-D – глюкопіранозил, R2-b-D – 

софорозил – С38Н60О18. 

Крім глікозидів, у органах стевії виявлено й інші речовини, значення 

яких у метаболізмі рослин поки невідоме. Хімічний склад органів стевії за 

даними різних авторів наведено в табл. 4.7. 

Багато речовин у клітинах стевії знаходяться в низьких концентраціях – 

лабданові глікозиди, стероли. Деякі речовини, а саме: таніни, ефірні масла, 

можуть мати практичне використання, що необхідно передбачити при 

безвідходній переробці листків стевії. 

Дитерпенові глікозиди заслуговують особливої уваги з точки зору 

біохімії синтезу і перетворення речовин у рослинах. Механізм синтезу їх у 

стевії досі невідомий. Можна припустити, що глікозиди виконують роль 

запасних речовин, які частково витрачаються в процесі росту й метаболізму 

стевії. У лабораторії встановлено кількісну і якісну різницю в складі фенолів і 

флавоноїдів; за вмістом і складом фенольних речовин у листках стевії вони 

різняться залежно від регіону вирощування. У культурі in vitro різний склад їх 

був у калусі і в рослинах. Залежно від умов вирощування відміни були у 

мінеральному складі листків і стебел. 

Стевія характеризується значним вмістом калію і низьким вмістом 

натрію, що свідчить про її низьку солестійкість. 
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Таблиця 4.7 

Хімічний склад стевії (рідинна хроматографія високого тиску) 

Клас 
сполуки 

Назва Частина 
рослини 

Кількість, 
% 

Автор 

Д
ит

ер
пе

но
ви

й 
гл

ік
оз

ид
 

 

Стевіозид 
Листки 4,5 Brigel&Lavieille (1931a) 
Листки 7,0 Wood and Fletcher (1956) 

Стевіолбіозид Листки 0,04 Kohda et al. (1976b) 
Ребаудиозид Листки 1,43 Kohda et al. (1976b) 
Ребаудиозид С = 
дулькозид Листки 0,4 Sakamoto et al. (1977a) 

Ребаудиозид В Листки 0,44 Kohda et al. (1976b) 
Ребаудиозид Д Листки 0,03 Sakamoto et al. (1977a) 
Ребаудиозид С Листки 0,03 Sakamoto et al. (1977a) 
ДулькозидА Листки 0,029 Kohda et al. (1976b) 

Лабданові 
глікозиди 

Янол Листки 0,0063 Sholichin et al. (1980) 
Аустроінулін Листки 0,6 Sholichin et al. (1980) 
6-0-ацетил-
аустро інулін Листки 0,15 Sholichin et al. (1980) 

Тритерпени 
Амілацетат Листки – Sholichin et al. (1980) 
Лупеол Листки – Sholichin et al. (1980) 

Стерол 
Ситостерол Листки  Sholichin et al. (1980) 
Стітмастерол Листки – Sholichin et al. (1980) 
Стітмастерол Калус 0,00091 Nobetaet al.(1976) 

Флаваноїдні 
глікозиди 

Рутин 

Калус 0,0073 Suzuki etal. (1976) 

Таніни Листки 7,8 Chung and Lee (1979) 

Стерол 
Трава 0,12 Fujita et al. (1977) 
Трава 0,16 Fujita etal. (1977) 
Трава 0,43 Fujita et al. (1977) 

 

Як відзначалося вище, глікозидний комплекс стевії містить 

8 компонентів, що відрізняються вуглеводними частинами за наявності 

спільного циклічного аглікону-стевіолу (табл. 4.8). 
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Таблиця 4.8 

Хімічний склад компонентів глікозидного комплексу стевії, сорт 
Берегиня (середнє за 2006-2010 рр.) 

 

1-й тип – вміст стевіозиду переважає над ребаудиозидом А з низьким 

вмістом інших глікозидів; 

2-й тип – приблизно однаковий вміст стевіозиду і ребаудиозиду; 

3-й тип – високий вміст стевіозиду і дуже низький вміст ребаудиозиду; 

4-й тип – наявність стевіозиду, незначний вміст стевіолбіозиду і повна 

відсутність ребаудиозиду А; 

5-й тип – характеризується переважаючим вмістом дулькозидів А і В. 

Переважна більшість генотипів стевії мають співвідношення стевіозиду 

до ребаудиозиду А в межах 3:1; в цьому випадку середній ступінь солодкості 

препарату з таких листків становить приблизно 300. У нашій колекції генотипів 

виявлено різні типи співвідношень глікозидів, що наведено в табл. 4.9. 

 

Глікозид Кількість вуглеводних 
радикалів 

Ступінь солодкості 
стосовно цукрози 

Стевіозид Глюкоза – 3 150 

Ребаудиозид А Глюкоза – 4 400 

Стевіолбіозид Глюкоза – 2 50 

Ребаудиозид В Глюкоза – 3 50-100 

Ребаудиозид D Глюкоза – 5 400-450 

Ребаудиозид Е Глюкоза – 4 400-450 

ДулькозидА Рамноза – 1 Глюкоза – 2 50-100 

Дулькозид В Рамноза – 1 Глюкоза – 3 50-100 
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Таблиця 4.9 

Вміст та співвідношення дитерпенових глікозидів у листках  
гібридів стевії, одержаних методом ембріокультури 

(середнє за 2006-2010 рр.) 
 

 

Для визначення вмісту дитерпенових глікозидів у тетраплоїдних 

номерів стевії різного походження зразки для аналізу брали двічі: в серпні 

перед цвітінням і в кінці вересня після цвітіння (табл. 4.10).  

Номер  

гібрида 

 

Вміст глікозидів, % 
Співвідношення 

St/R 
стевіозид, 

st 

ребаудиозид,R сума  

St + R 

1 4,13 3,91 8,04 1,06 

2 2,92 2,61 5,53 1,12 

3 2,73 1,62 4,35 1,69 

4 3,18 3,15 6,17 1,01 

5 3,83 3,31 7,14 1,16 

6 3,74 3,30 7,04 1,13 

8 3,08 3,40 6,48 0,91 

9 2,95 1,25 4,20 2,36 

10 3,28 0,37 3,65 8,86 

11 2,74 3,52 6,26 0,78 

12 4,98 2,46 7,44 2,02 

13 3,64 0,47 4,11 7,74 

14 5,00 2,98 7,98 1,68 

15 4,23 0,82 5,05 5,16 

16 2,70 3,13 5,83 0,86 

20 2,91 1,92 4,83 1,52 

22 4,66 1,93 6,59 2,41 

24 3,77 4,39 8,16 0,89 
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Таблиця 4.10 
Вміст дитерпенових глікозидів у листках тетраплоїдних номерів стевії 

(середнє за 2006-2010 рр.) 

 

Порівняно з контролем 2n, майже у всіх тетраплоїдних номерів 

спостерігався високий вміст глікозидів, особливо перед цвітінням. Десять 

тетраплоїдних номерів із 13 перевищували диплоїдний стандарт 2n за 

показником загальної суми глікозидів (стевіозиду та ребаудиозиду), який 

коливався від 8,40 до 9,70 %, а шість номерів перевищували контроль 2n з 

вмістом ребаудиозиду, кількість якого коливалась від 5,45 до 7,18 % 

(контроль – 4,67 %). У вересні вміст солодких глікозидів у більшості номерів, 

крім стандарту 2n, значно знизився, що можна пояснити використанням їх 

під час цвітіння на створення генеративних органів.  

Вміст дитерпенових глікозидів у тетраплоїдних і гібридних номерів 

стевії розподілявся так: 25 номерів перевищували стандарт 2n за сумою 

глікозидів: ребаудиозиду та стевіозиду, а 22 номери – за вмістом ребаудиозиду 

(табл. 4.11). 

Тетра-
плоїд 

Перед цвітінням – серпень Після цвітіння – вересень 
стевіозидS

t 
ребауди-
озид Rb 

сума 
St+Rb 

стевіозид 
St 

ребаудиозид 
Rb 

сума 
St+Rb 

St-2n 5,09 4,67 9,70 5,02 3,38 8,4 
6-4n 4,21 6,67 10,9 7,08 0,58 7,66 
7-4n 4,89 5,73 10,6 4,03 4,77 8,80 
8-4n 4,77 3,94 8,71 – – – 
9-4n 4,59 4,26 8,85 3,44 2,99 6,43 
10-4n 6,00 6,44 12,4 5,57 5,62 11,2 
11-4n 4,85 3,21 8,06 2,60 2,92 5,52 
12-4n 5,26 6,50 11,8 5,89 5,79 11,7 
13-4n 5,86 7,18 12,0 4,82 5,82 10,6 
14-4n 5,22 5,45 10,7 – – – 
15-4n – – – 7,55 6,61 14,2 

16-4n-5а 6,71 3,08 9,79 5,10 2,32 7,42 
17-4n -/- 7,34 3,06 10,4 5,77 2,62 8,39 
18-4n -/- 7,84 3,38 11,2 5,40 2,46 7,86 
19-4n -/- 7,53 3,51 11,0 5,48 2,23 7,71 
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Таблиця 4.11 
Вміст глікозидів у селекційних номерах стевії (середнє за 2006-2010 рр.) 

Походження 
Показник по графіку Концентрація, % Сума R+ST 

R St R St 
Контроль-2n 1,4 3,9 0,6 1,6 2,2 

Берегиня 12,4 9,8 2,5 1,9 4,4 
Славутич 1,9 3,2 0,4 0,8 1,2 
1-2х-5а 19,3 23,9 3,9 4,8 8,7 
1-4х-1 2,9 7,2 0,6 1,4 2,0 
1-4х-2 11,8 12,5 2,4 2,5 4,9 
1-4х-3 2,6 5,3 0,5 1,1 1,6 
1-4х-4 2,8 7,1 0,6 1,4 2,0 
1-4х-5 5,4 14,1 1,1 2,8 3,9 

2-2х-1р 8,4 13,4 1,7 2,7 4,4 
2-4х-6 8,6 13,8 1,7 2,8 4,5 
2-4х-7 10,6 19,6 2,1 3,9 6,0 
2-4х-8 10,9 29,9 2,2 4,2 6,4 
2-4х-9 3,7 5,9 0,7 1,2 1,9 

2-4х-10 5,1 10,0 1,1 2,0 3,1 
2-4х-11 16,5 17,7 3,3 3,6 6,9 
2-4х-12 2,3 9,0 0,5 1,8 2,7 
2-4х-13 5,3 18,3 1,4 3,7 4,8 
2-4х-14 14,3 21,3 2,8 4,3 7,1 
2-4х-15 18,8 15,8 3,8 3,2 7,0 

 

Найвищі показники суми глікозидів мали три тетраплоїдні номери: від 

6,0 до 8,7 % та п’ять гібридів – від 6,0 до 7,0 %. 

Найвищим вмістом ребаудиозиду відзначився один тетраплоїдний 

номер – 3,9 % та три гібриди – від 3,1 до 3,8 %. 

4.2. Продуктивність номерів, сортів та гібридів стевії 

На сьогодні в Україні є п’ять сортів стевії, які створено в Інституті 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. Це сорти Берегиня 

(авторське свідоцтво № 1232 від 1999 р.), Славутич (авторське свідоцтво № 

1233 від 1999 р.), Галина (авторське свідоцтво № 170873 від 2017 р.), Марина 

(авторське свідоцтво № 170874 від 2017 р.), Катерина (авторське свідоцтво 

№ 170875 від 2017 р.). 
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Екологічне випробування номерів, сортів та гібридів стевії проводили у 

різних кліматичних зонах: у Центральному Лісостепу України (Київська 

дослідна станція овочівництва, в Західному Лісостепу (ТОВ «Фрутіки» 

Львівської обл.) та Степу (Дослідне господарство «Нива» 

Красногвардійського р-ну АР Крим).  

Для проведення польових селекційних випробувань щороку 

вирощується розсада кращих номерів стевії в культурі in vitro та методом 

зеленого живцювання з наступним дорощуванням її на стелажах у 

пристосованих для цього приміщеннях. 

Усі номери випробуються порівняно з контролем St 2n,  інтродукованим 

в Інституті цукрових буряків з 1985 р., а також із сортами Берегиня і Славутич. 

Крім диплоїдних номерів щорічно випробували тетраплоїдні та гібридні 

номери, а також кілька генотипів, отриманих з рослин in vitro, що піддавалися 

дії космічних факторів – «космічні» номери. 

Розсаду висаджували у відкритий ґрунт, коли минала загроза 

заморозків – в кінці травня або на початку червня за схемою 20 х 50 см або 

20 х 45 см у чотирьох повтореннях. 

У дослідах проводили фенологічні спостереження за фазами росту й 

розвитку, біометричні обстеження, обліки маси сирої рослини, врожайність 

сирих та сухих листків, вміст у листках сухої речовини, накопичення 

дитерпенових глікозидів, їх якісний склад, обліковували стійкість 

рослин до захворювань. 

Окремі роки, особливо 2007 р., не були сприятливими для росту й 

розвитку стевії. Холодне та дощове літо не сприяло нормальному росту й 

розвитку рослин, тому висота рослин і їх продуктивність були невисокими. 

Висота рослин у Київській обл. становила 45-60 см, у Закарпатті – 60-65 см. У 

2006 р. висота окремих гібридів досягала 73 см. Високими темпами росту 

виділялися «космічні» і тетраплоїдні номери, а також сорт Славутич, окремі 

гібриди. У 2008 р. висота рослин у Київській обл. була дещо більшою, ніж у 

минулі роки, а на ділянках Інституту біоенергетичних культур і цукрових 
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буряків НААН (Київ) – досягала 78,0 см. 

При втраті листками невеликої частки води активність фотосинтезу в 

рослинах стевії майже не зменшується, але помітно затримуються відтік 

асимілятів з листків, ріст і розвиток рослин. При втраті води понад 15-20 % 

починається депресія фотосинтезу і порушення інших фізіологічних процесів. 

Зміна активності фотосинтезу за зниження вмісту води в рослинних клітинах 

залежить від виду і фази росту й розвитку рослин, ступеня і способу 

зневоднення, умов освітлення та ін. За зневоднення порушується нормальний 

стан колоїдів цитоплазми, що зумовлює хід фотохімічних і темпових реакцій 

фотосинтезу. 

В умовах недостатнього забезпечення водою змінюється склад 

первинних продуктів фотосинтезу, зокрема затримується утворення 

фосфорних ефірів цукру. Частка низькомолекулярних сполук у загальній сумі 

асимілятів у посуху збільшується. При втраті води листками стевії 

посилюється дихання рослинної тканини, а при глибокому зневодненні 

погіршується загальний стан біоколоїдів клітини. Оптимальний водний режим 

прискорює з’явлення сходів, кущіння, формування репродуктивних органів 

нерідко затримується, що треба враховувати при вирощуванні стевії. 

Потрібно відзначити, що стевія має слабо захищену від випаровування 

поверхню листків. Саме тому вона позитивно реагує на покращання вологості 

не тільки ґрунту, а й приземного повітря. 

Накопичення в листках абсолютно сухої речовини залежить від 

активності фотосинтезу та збалансованості біохімічних процесів. Вміст 

абсолютно сухої речовини коливався від 19,5 до 31,8 % (табл. 4.12); 

найбільшим вмістом сухої речовини відзначилися гібриди та номер 

«космічний» – відповідно 30,1 та 31,8 % (на контролі St 2n – 24,3 %). У 

тетраплоїдного номера № 05 (рис. 4.5)  вміст сухої речовини коливався від 24,2 

до 25,8 % і до 26,9 %. Кращим диплоїдним зразком виявився перспективний 

номер «космічний» (рис. 4.6). 
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Рис. 4.5. Перспективний тетраплоїдний номер стевії – № 05 

 
Рис. 4.6. Перспективний диплоїдний  номер стевії – № 12 

Таблиця 4.12 
Висота й морфологічна структура рослин та вміст сухої речовин за номерами 

й сортами стевії у Центральному Лісостепу, (середнє за 2006-2010 рр.) 

Генотип за 
походженням 

Висота 
рослин, 

см 

Частка сухих 
листків до 
сирої маси 
рослини, % 

Вміст 
абсолютно 

сухої 
речовини, 

% 

Частка 
листків до 
сирої маси 
рослини, % 

1 2 3 4 5 

Контроль-2n 42,3 13,4 24,3 70,9 

Сорт Берегиня 49,1 16,4 25,6 59,8 

1-2х-5а 50,6 17,2 26,9 66,7 
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Продовження таблиці 4.12 

 

Сорт Берегиня також відзначився високими показниками: сума 

глікозидів становила 15,4 %, а вміст ребаудиозиду досягав 8,2 %. У одного із 

тетраплоїдних номерів 05 (рис. 4.5) кількість ребаудиозиду майже удвічі 

перевищувала кількість стевіозиду і досягала 10,0 %. У номері «космічний» 

сума глікозидів коливалась від 9,6 до 13,0 %, у гібридів – від 9,5 до 13,0%, а 

вміст ребаудиозиду не перевищував вмісту стевіозиду (рис. 4.6). У диплоїдних 

номерів сума глікозидів коливалась від 11,2 до 14,5 %. У одного із диплоїдних 

номерів вміст ребаудиозиду дещо перевищував вміст стевіозиду і становив 

7,3 %, а сума глікозидів досягала 14,5 % (табл. 4.13). 

Таблиця 4.13 
Вміст дитерпенових глікозидів у різних номерів і сортів стевії у 

Центральному Лісостепу, 2006-2010 рр. 

1 2 3 4 5 
1-4х-1 48,3 16,6 24,2 73,5 
1-4х-2 38,5 13,5 19,5 71,1 
1-4х-3 46,7 16,7 25 2 68,9 
1-4х-4 45,3 17,8 25,6 63,5 
1-4х-5 43,4 17,3 25,8 66,2 
2-2х-1р 47,9 15,7 24,4 66,4 
2-4х-6 49,2 18,9 27,6 67,9 
2-4х-7 37,8 14,7 30,4 63,4 
2-4х-8 52,4 18,5 31,8 64,8 
2-4х-9 37,0 13,6 22,6 66,2 
2-4х-10 45,0 12,9 24,8 58,7 
2-4х-11 48,3 14,1 23,2 66,0 
1-4х-1 38,5 15,9 26,4 62,9 

Номер «космічний» 54,0 16,8 30,1 59,3 
Сорт Славутич 56,0 16,6 26,8 66,1 

Походження 
генотипів Стевіозид St Ребаудиозид R Сума St + R 

1 2 3 4 
Контроль – 2 n 6,2 6,3 12,5 
Сорт Берегиня 7,2 8,2 15,4 
Сорт Славутич 6,6 5,0 11,6 
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Продовження табл. 4.13 

 

Найвища маса сирої рослини, сирих і сухих листків були у сорту 

Берегиня, тетраплоїдних та гібридних номерів, а також «космічного» 

номера. Маса сухих листків у окремих тетраплоїдних номерів та двох 

гібридів більше, ніж у 1,5 раза перевищувала контроль, а «космічний» 

номер 13 – майже удвічі перевищував контроль. 

За вмістом глікозидів номери й сортів стевії мали такі відмінності: 

відносно високий вміст був у 2009 р. – сума їх коливалась від 9,2 до 

15,5 %; у п’яти тетраплоїдних номерів із дев’яти сума глікозидів 

становила від 13,6 до 15,5 % (на контролі 2n – 12,5 %), а вміст 

ребаудиозиду в них перевищував вміст стевіозиду і коливався від 7,5 до 

10,0 %. 

У 2006 р. коливання за показниками вмісту абсолютно сухої 

речовини становили від 22,9 до 28,3 %. Під час збирання врожаю серед 

досліджуваних номерів виявлено значні різниці у врожайності сирих і 

сухих листків.  

У Західному Лісостепу середня маса однієї рослини була досить 

високою і варіювала за номерами від 270 до 330 г, маса сирих листків з 

однієї рослини – від 120 до 155 г (табл. 4.14). 

 

1 2 3 4 
4n-1 6,3 8,5 14,8 
4n-2 5,5 10,0 15,5 
4n-3 5,9 7,5 13,4 
4n-4 6,4 2,8 9,2 
4n-5 8,0 5,6 13,6 
4n-6 4,6 5,2 9,8 
4n-7 6,4 8,0 14,4 
4n-8 5,6 9,0 14,6 
4n-9 5,6 6,2 11,8 
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Таблиця 4.14 

Продуктивність різних генотипів стевії в Західному  
Лісостепу (середнє за 2006-2010 рр.) 

Походження 
генотипу 

Висота 
рослин, 

см 

Сира маса, г Частка 
листків у 
сирій масі 

рослини, % 

Маса сухих листків 
однієї рослини, 

г 
рос- 
лини 

листків 
з 

рослини 
Контроль 2n 65 280 120 42,9 35 

Сорт Берегиня 65 270 120 44,4 30 
1-2х-5а 60 320 145 45,3 50 
1-4х-1 65 270 115 42,6 50 
1-4х-2 66 285 135 47,4 45 
1-4х-3 66 295 135 45,8 50 
1-4х-4 66 315 150 47,6 43 
1-4х-5 66 330 155 46,9 50 
2-2х-1р 60 330 160 48,5 45 
2-4х-6 66 305 145 47,5 50 
2-4х-7 66 320 155 48,4 45 
2-4х-8 60 295 135 45,8 40 
2-4х-9 66 290 130 44,8 35 

 

У Центральному Лісостепу більш сприятливим для росту й розвитку 

стевії був 2009 р.: маса однієї рослини стевії не перевищувала 117 г, а маса 

сирих листків однієї рослини коливалася у межах від 19,1 до 68,6 г. 

У середньому за 2006-2010 рр. середня маса однієї рослини окремих номерів 

досягала 393 г, найменша маса однієї рослини коливалась від 83,4 до 200 г. 

Урожайність сухих листків номерів і сортів стевії коливалась від 1,2 

до 4,4 т/га; у тетраплоїдних номерів – від 1,9 до 3,2 т/га, у гібридів – від 1,2 

до 3,5 т/га, у номера «космічний» – 4,0 т/га, а у контрольному варіанті 

n – 1,6 т/га, у сорту Берегиня – 2,7 т/га, у сорту Славутич – 3,2 т/га (табл. 4.15). 
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Таблиця 4.15 

Продуктивності різних генотипів стевії в Центральному Лісостепу 
(середнє за 2006-2010 рр.) 

 
Номер генотипів, 
їх походження 

Висо-
та 

рос-
лин, 
см 

Частка 
сухих 

листків в 
масі си-
рої рос-
лини, % 

Вміст 
абсо-

лютної 
сухої 

речови-
ни, % 

Маса 
однієї 
сирої 

росли-
ни, г 

Маса 
сирих 

листків 
однієї 

рослини, г 

Врожай-
ність 
сухих 

листків, 
т/га 

Контроль n 75,0 15,6 25,3 198 113 1,6 
4n-1 60,7 15,8 27,5 157 90 1.9 
2n 43,3 13,7 26,0 291 145 2,4 

Сорт Берегиня 63,6 14,5 25,6 234 124 2,7 
4n-2 71,7 13,6 25,8 265 129 3,2 

Гібрид 1 63,3 13,5 25,9 301 147 3,5 
Сорт Славутич 65,0 14,8 23,8 204 122 3,2 

Гібрид 2 46.3 15.4 26.8 150 83.4 1.2 
4n-3 53,3 15,9 28,3 282 155 2,2 

Космічний 57,7 14,1 27,2 393 200 4,0 
НІР05 3,5 0,8 1,5 65 15,4 0,6 

 

За більшістю досліджених показників чотири тетраплоїдні, три 

гібридні номери та один диплоїдний номер «космічний» заслуговують 

подальшої уваги і продовження з ними селекційної роботи. Вони значно 

перевищують контроль за врожайністю сирих і сухих листків, вмістом 

дитерпенових глікозидів і стійкістю до захворювань. 

За даними екологічного випробування сортів стевії в Центральному 

Лісостепу України (2013-2018 рр.) відмічено найвищу масу сирої рослини-

275,6 г, сирих листків з рослини – 160,7 г, масу сухих листків з рослини – 

1,92 г, урожайність сухих листків – 2,01 т/га (сорту Марина), що відповідно 

на 35,4 г і на 0,54 т/га більше, ніж у сорту Славутич (табл. 4.16). 
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Таблиця 4.16 
Продуктивність номерів і сортів стевії у 

Центральному Лісостепу (середнє за 2013-2018 рр.) 

Сорт 
Маса 

сирої рослини, г 
Маса сирих листків 

з рослини, г 
Урожайність сухих 

листків, т/га 

Берегиня 259,6 138,9 1,54 

Славутич 220,7 125,0 1,47 

Марина 275,6 160,7 2,01 

Галина 260,6 145,6 1,69 

Катерина 267,6 147,4 1,62 
 

Висновки до розділу 4 

1. В Україні стевія медова відносно нова культура, яку інтродуковано у 

1985 р. Перші інтродуковані генотипи були диплоїдами (2n = 18), на той час 

відмічено вузькогенетичний вихідний матеріал цієї культури. 

2. Впровадження у виробництво нових форм, сортів і гібридів стевії є 

найбільш ефективним елементом технології її вирощування. Основною 

результуючою ознакою, що визначає продуктивність стевії, є висока 

врожайність сирого і сухого листка та високий вміст у листках сухої речовини, 

накопичення в ній якісних дитерпенових глікозидів та стійкість до 

шкідників і хвороб. 

3. З метою розширення генофонду стевії і отримання цінних для 

селекції і генетики вихідних форм за структурними елементами врожаю 

(висота рослин, кількість продуктивних пагонів, площа листкової поверхні) 

використовували методи поліплоїдії, гібридизації, експериментального 

мутагенезу, виділення і культивування протопластів у культурі in vitro, 

індивідуального добору. 

4. Селекційні номери, одержані з одного і того самого генотипу, 

істотно різнилися за морфологічною будовою і рівнем урожайності, 

електрофоретичними характеристиками лізоформ пероксидази, вмістом і 

якісним складом дитерпенових глікозидів. За продуктивністю виділено 
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сім кращих тетраплоїдних номерів, які переважали вихідні диплоїдні форми за 

загальною масою листків на 30-41 %. 

5. В Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 

станом на 2017 р. створено п’ять сортів стевії: Берегиня, Славутич (свідоцтва 

№№ 1232 і 1233, 1999 р.), Галина, Марина і Катерина (свідоцтва № № 170873, 

170874 і 170875, 2017 р.), автори Стефанюк В. Й., Єндружієвська Л. П., 

Саганова Т. П.  

Результати досліджень з вивчення та добору сортів стевії за вмістом 

дитерпенових глікозидів в культурі in vitro, продуктивність номерів, сортів та 

гібридів стевії викладено в публікаціях [213, 219, 221, 223, 228]. 
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РОЗДІЛ 5 

МЕТОДИ РОЗМНОЖЕННЯ І ПРОДУКТИВНІСТЬ СТЕВІЇ 

Стевія походить із центральної частини субтропічного Парагваю – 

Амамбей з великими перепадами температур, туманами, вітрами, зливами та 

високим рівнем залягання ґрунтових вод [214]. Цим і зумовлена незначна 

коренева система стевії, її стійкість до перезволоження. Стевія медова не 

стійка до низьких температур. Тому за температури нижче +12 °С майже не 

росте і не розвивається; вона чутлива до заморозків. Саме тому в Україні в 

природних умовах її вирощують як однорічну культуру в регіонах помірного 

клімату, оскільки у зимовий період її кореневища вимерзають [218]. 

Стевія медова – рослина короткого світлового дня. Із його скороченням 

вона переходить до генеративного розвитку. Саме тому в різних географічних 

зонах вона розвивається по-різному: чим ближче до екватора, тим коротшим 

від нього на північ чи південь рослини можуть довше розвиватися, 

період цвітіння у них затримується, і вони накопичують більшу вегетативну 

масу [83]. 

Стевію розмножують двома способами: вегетативним та генеративним 

(насінням). 

5.1. Мікроклональне розмноження стевії 

Культура in vitro дає змогу одержати від однієї вихідної рослини за 

півроку до однієї тисячі ідентичних рослин і розмножувати в потрібній 

кількості селекційні матеріали [223, 283]. 

Дослідження проводили впродовж 2006-2015 рр. згідно зі схемою 

досліду 2. Для введення стевії в стерильну культуру використовували верхівки 

інтенсивно зростаючих пагонів розміром 2-4 см. 

Для їх стерилізації використовували 0,1 % розчин сулеми з 

тривалістю експозиції 25-40 хв, потім 3-4 рази промивали стерильною 

дистильованою водою. 
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Роботу проводили в стерилізованому 

боксі з ламінарним горизонтальним потоком 

повітря. Стерильні експлантати висаджували у 

колби ємністю 200-300 мл зі стерильним агаром 

і утримували у приміщенні з відносною 

вологістю 70 %, температурою повітря 24-26°С, 

освітленням 5-6 тис. люкс тривалістю 

12-14 год (рис. 5.1). 

У колбі ємністю 200-300 мл можна 

розмістити 10-12 рослин, з яких через 20-25 діб 

одержували 40-60 нових експлантатів, які 

висаджували на свіже живильне середовище. 

Нижню частину рослин з розвинутою 

кореневою системою і 4-ма бічними листочками 

з пазушними бруньками висаджували в 

горщики або ящики з живильним субстратом у захищений ґрунт для 

одержання розсади або дорослих рослин. 

Стерильні рослини розділяли на 

кілька частин з двома міжвузлями і парою 

листків із пазушних бруньок або з 

верхівковою апікальною меристемою. 

Введені в стерильну культуру експлантати 

на 4-5-ту добу від посадки починають 

відростати. У місці прикріплення 

експлантатів до живильного середовища 

утворюється коріння. Упродовж 18-20 діб 

кількість корінців збільшувалася в багато 

разів (рис. 5.2). До кінця культивування 

рослини утворюють потужну кореневу 

систему й надземну масу з 6-8 парами листків [224, 235]. 

Рис. 5.1. Розмноження 
стевії в культурі in vitro 

Рис. 5.2. Розсада  готова  до 
висадки  у  ґрунт 
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Культивування експлантатів стевії проводили на стерильних живильних 

середовищах Гамбурга або Мурасіге Скуга, що містять комплекс мінеральних 

макро- і мікроелементів, вітамінів, амінокислот, гормонів. Як джерело 

вуглецю й енергетичного матеріалу використовувал сахарозу. Для одержання 

твердого живильного середовища застосовували різної концентрації агар; рН 

середовища підтримували в межах 5,6-5,8. 

Живильне середовище Гамбурга на 10 л розчину готували з таких 

інгредієнтів:  

Інгредієнт Маса, мг 
Макроелементи  520 
Мікроелементи  12 

Вітаміни 
РР 12 
В6 6 
В1 6 

Fe-хелат 52 
Мезоінозид С6Н12О6 1 
НОК (нафтилоцтова кислота) 1 
Сахароза 360 
Агар 80 
Кінетик 1 
ІМК (індолілмасляна кислота) 2 
В12 2 
Аскорбінова кислота 8 
Гіберелін 2 
рН    5,5-6,0  

 

Перед посадкою стевії, вирощеної з використанням методу культури 

тканини, готували оптимальні за площею посадкові ємності з достатньою 

товщиною субстрату – не менш 8 см і площею живлення, яка забезпечує 

нормальний ріст і розвиток рослин упродовж 55-60 діб. Від поверхні субстрату 

до верхнього краю ємності повинно бути 10-15 см (рис. 5.3). 

Для посадки стевії готували суміш із однієї частини піску й трьох частин 

перліту, в яку вносили елементи живлення у формі розчинів солей і кислот.  
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Перліт – мінерал вулканічного походження; він містить до 70-75 % 

кремнезему, близько 10-15 % глинозему, 1,5-2 % окисів заліза й невелику 

кількість окисів кальцію й магнію. Під час термічної обробки мінерал 

перетворюється в однорідний пористий матеріал, що використовується як 

субстрат для вирощування рослин на гідропоніці при живцюванні, а також для 

поліпшення структури важких ґрунтів. 

Оскільки окремі компоненти елементів живлення стевії під час розчинення 

вступають між собою у хімічну реакцію, формували п’ять нейтральних між 

собою наважок, розчиняючи їх в п’яти колбах з теплою водою. На суміш з 

одного відра піску й трьох відер перліту вносили такі сполуки: 

Колба Компонент Наважка, г Вода, мл 

1 

Ca(NО3)2 12,85 

300-400 
KN2O3 3,00 
NаNО3 4,91 
КСl 1,60 

2 К2НРO4 9,60 200 

3 
Н3ВО3 0,09 

200 MnS04 0,24 
MgS04 8,10 

4 FeCl3 2,40 100 

5 
Аl2(S04)3 0,10 

100 
ZnS04 0,04 

 

Після внесення з кожної колби розчину субстрат ретельно 

перемішували. За вирощування розсади стевії з пасерованого матеріалу 

елементи живлення можна вносити у формі карбаміду, суперфосфату простого 

чи гранульованого і калійної солі. На обсяг субстрату, що складається із трьох 

відер перліту й одного відра піску, вносили 46 %-ого карбаміду – 3,1 г, 

20 %-ого суперфосфату простого чи гранульованого – 10,0 г, 40 %-ої калійної 

солі – 5,0 г і ретельно перемішували із субстратом [89, 241]. 

Для висадки й вирощування стевії можна застосовувати й ґрунт, але у 

зв’язку з тим, що приживаність рослин, висаджених безпосередньо в нього 
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низька, поверх нього насипали чистий перліт шаром 1-2 см. Корінці стевії 

добре ростуть і розвиваються у шарі перліту і надалі проникають у ґрунт. 

Система удобрення субстрату з ґрунту аналогічна з піском і перлітом. 

Оскільки субстрат з ґрунту на відміну від пухкого субстрату з піску й перліту 

ущільнюється і коренева система під час пересадження розсади обривається, 

розсаду формували у касети й торфоперегнійні горщики. 

Перед посадкою рослини, що вирощені in vitro, ретельно переглядали. 

Вибраковували інфіковані рослини, з відсутньою або не розвинутою 

кореневою системою, з ушкодженими стеблами, почорнілими пазушними 

бруньками і нижньою парою листків; такі рослини, зазвичай, гинуть. Для 

кращої приживаності стебло обрізали від коріння вище другого міжвузля, щоб 

на рослині залишилося дві пари листків. Листкові пластинки вирізали на 

⅔ величини, що сприяло зниженню транспірації й покращенню приживаності 

рослини [224, 254]. 

Пасерований матеріал має добре розвинену кореневу систему. Під час 

посадки її розташовували вертикально без загинань, для чого довгі корінці 

підрізали. Посадку рослин з колб у субстрат проводили якнайшвидше, тому що 

вони швидко втрачають тургор, в’януть і гинуть. Щоб цього не відбулося, 

підготовлений до посадки матеріал занурювали у 0,1 % розчин MnSО4, в якому 

рослина може перебувати до трьох годин. Під час посадки субстрат навколо 

кореневої системи рослин ущільнювали, а після посадки – поливали. За 

вирощування розсади вологість субстрату пісок-перліт підтримувалася на рівні 

50 % повної вологоємності; температура поливної води – не нижче 20 °С. 

Після посадки розсади ящики або стелажі накривали поліетиленовою 

прозорою плівкою або склом, що дає змогу підтримувати в ящику високу 

вологість повітря і сприяло кращій приживаності рослин.  

Через 7-10 діб після посадки рослини починали поступово 

загартовуватись, для чого на короткий строк (до декількох хвилин) знімалися 

плівка або скло. Далі час загартовування збільшували, а через 4-5 діб покриття 

знімали зовсім, але не допускали сильного зів’янення й скручування листків, 

тому загартовування проводилися поступово й обережно. Перед висадженням 
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розсади в ґрунт у польових умовах проводили загартовування впродовж 

2-5 діб. Готовність розсади для висаджування у відкритий ґрунт з висотою 

рослин 8-12 см настає через 55-60 діб (вар. 5). 

Якщо розсада вчасно не висаджена, необхідно проводити підживлення 

рослин. Перше підживлення проводиться через 30 діб після висадки рослин, 

наступні – через кожні два тижні. Для першого підживлення використовували 

0,3 % розчин нітроамофоски з вмістом N:P:K = 17,5:17,5:17,5 % – 3 г/л води, 

для наступних 0,5 % – 5 г/л води; витрати розчину – 1 мл/рослину в середину 

міжрядь. Під час першого підживлення в середині міжрядь робляться 

борозенки, які після дозованого внесення добрив з піпеткою закривають. 

За внесення добрив лійкою концентрацію розчину знижують до 0,1 % 

(1 г/л води), а витрати розчину збільшують до 5 г/рослину. Підживлення не 

можна проводити за інтенсивного сонячного або штучного освітлення. 

Освітленість розсади повинна бути 6-7 кЛюксів, тривалість світлового 

періоду – 16 год. Для освітлення використовуються лампи типу ДРИ-2000, 

ДРЛ-400, ДРЮ-400 й інші, що здатні забезпечити потрібну освітленість. 

5.2. Метод розмноження живцями 

Дослідження проводились упродовж 2006-2010 рр. в лабораторії 

природних цукрозамінників Інституту біоенергетичних культур і цукрових 

буряків НААН згідно зі схемою, яка включала 4 варіанти (розділ 2). 

Розмноження стевії зеленими живцями виявилося одним з 

найефективніших. За однолітнього циклу вирощування стевії особливе місце 

приділяють якості зберігання кореневищ, які використовуються для 

вегетативного розмноження живцями. 

За такої технології у період зберігання рослини проходять стадію спокою, 

тому умови зовнішнього середовища повинні сприяти її нормальному 

проходженню. Підготовку до зберігання кореневищ починали за 10-15 діб до 

збирання стевії шляхом вибраковування та видалення хворих і слабких рослин. 

Викопування й укладання кореневищ стевії на зимове зберігання 

проводили за умов припинення вегетації (за стійких температур 5 °С). Висота 

зрізу рослин перед викопуванням становила 5 см. На малих площах кореневища 
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викопували вручну, а в умовах виробництва – механізованим способом. 

Підкопані кореневища, обережно, не пошкоджуючи кореневої системи, 

вибирали і укладали в дерев’яні або пластмасові ящики, на дно яких насипали шар 

ґрунту завтовшки 3-5 см. Кореневища укладали в один шар і присипали ґрунтом. 

Під час зберігання кореневищ не допускали як пересихання ґрунту 

(особливо його верхнього шару), так і перезволоження. Оптимальними 

умовами є відносна вологість повітря 80-85 %, вологість ґрунту – 20 %, 

температура повітря – 5-8 °С. 

З наближенням строків живцювання, з місць зберігання ящики з 

кореневищами переносили у теплицю, де перебирали і вибраковували загиблі. 

На життєздатних кореневищах зрізували залишки торішніх основних стебел. 

Суміш ґрунту з додаванням піску або перліту невеликим шаром насипали на 

дно ємностей, вгорі укладали кореневища і засипали цією самою сумішшю, 

ущільнювали і поливали. У теплиці температуру підтримували 

20-25 °С, освітленість – 6-7 кЛюксів. Кореневища періодично поливали, щоб 

вологість суміші від повної вологоємності становила 50-60 %. За таких умов 

відростання кореневищ пагонів, придатних для живцювання, відбувається 

через 10-15 діб. Верхівки пагонів розміром не менше 6-7 см використовували 

як живці, з двома-трьома міжвузлями і апікальні живці без пазушних бруньок 

з двома, трьома і чотирма парами листків. 

За живцювання в лютому краще вкорінення, ріст і розвиток мала розсада 

апікальних живців з трьома парами листків, задовільною − за використання 

живців з двома парами листків. Використання апікально-пазушних живців в 

цей період малоефективне через їх слабку приживаність (33 %) і уповільнення 

ризогенезу. Апікально-пазушні живці без бруньки приживаються краще 

(71 %), ніж із брунькою, але утворюють дуже малу кількість корінців на одній 

рослині. Живцювання в лютому мають пазушні бруньки біля основи, 

відрізняються кращою приживаністю, підвищеною інтенсивністю ризогенезу, 

росту й розвитку, ніж живці, що не мають бруньок біля основи. За дефіциту в 

зимові місяці в рослинах фізіологічно-активних речовин, пазушні бруньки 

біля основи живця стимулювали пересування фітогормонів до ураженої 
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тканини, що сприяло прискореному утворенню калюсу і ризогенезу. 

На приживаність, укорінення, ріст і розвиток живців істотно впливають 

строки живцювання (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 
Вплив строків живцювання на ризогенез і ріст розсади стевії 

(середнє за 2006-2010 рр.) 

Схематична 
будова 
живця 

Строк 
проведення 
живцювання 

Укорінених 
рослин на 

20-ту добу, 
% 

Корінців 
на одній 
рослині, 

шт. 

Довжина, см Кількість 
листків 

на стеблі 
рослини, 

шт. 

корінця стебла 

  а 
08.02 90 9,0 3,5 10,0 7,0 

16.04 90 8,6 1,4 11,4 8,0 

  б 
08.02 90 3,0 1,1 8,3 7,0 

16.04 100 19,1 1,6 12,2 8,0 

а 
08.02 90 4,4 0,9 5,3 4,5 

16.04 100 13,1 1,6 9,1 7,0 

 б 
08.02 90 2,8 1,5 5,3 5,5 

16.04 100 13,1 1,6 9,1 7,0 

 а 
08.02 − − − − − 

16.04 80 8,2 7,7 13,4 10,0 

б 
08.02 − − − − − 

16.04 100 11,7 0,8 3,8 10,0 

а 
08.02 − − − 6,8 5,2 

16.04 100 4,9 1,2 9,3 8,0 

б 
08.02 60 1,1 1,0 8,9 7,0 

16.04 50 2,7 0,8 7,7 7,0 

Примітка. Живець:  а – з брунькою, б – без бруньки 
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У квітні за інтенсивністю ризогенезу живці з пазушними бруньками 

не мали переваг над живцями без пазушних бруньок. Розсада, вирощена з 

живців без пазушних бруньок, за кількістю й довжиною корінців, довжиною 

стебла переважала або була такою самою як і розсада, отримана з живців з 

пазушними бруньками, хоча в наступні періоди розсада з живців без 

пазушних бруньок була кращою за облистяністю, висотою й інтенсивністю 

утворення пагонів. 

Якщо за використання живців з пазушними бруньками ініціація 

кореневих зачатків і розвиток коренів відмічається у нижній частині стебла 

на межі утворенню калюсу, то за використання живців без пазушних 

бруньок корінці, зазвичай, утворюються на всій довжині нижньої частини 

стебла в субстраті. Середня кількість корінців на одній рослині в таких 

умовах збільшується на 30-40 %, що пов’язано достатньою кількістю 

фітогормонів у пазушній бруньці, які стримують процес ризогенезу і 

локалізують процес утворення корінців переважно в нижній частині стебла. 

Ступінь облистяності живців мало впливала на інтенсивність 

ризогенезу. Кількість корінців на рослині і їх довжина мало залежали від 

кількості листків на живці, але останній показник істотно впливав на 

подальший ріст і розвиток розсади, а саме − зі збільшенням початкової 

кількості листків на живці підвищувалися як інтенсивність росту і 

утворення пагонів, так і кількість листків на рослині стевії. 

Для одержання повноцінної, добре розвиненої розсади стевії 

необхідно створювати відповідний фон живлення з використанням 

оптимальних доз мінеральних добрив із відповідним співвідношенням у них 

елементів, оскільки найкращий субстрат для приживаності й укорінення 

зелених живців рослин, одержаних живцюванням, є мінеральна суміш 

перліту з піском у співвідношенні 3:1, яка не містить в собі відповідних 

поживних речовин (рис. 5.3). 
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Складність такої технології полягає в тому, що живці стевії, а особливо 

рослини, що одержані через культуру тканин, негативно реагують як на 

підвищену концентрацію, так і на нестачу елементів живлення. Якщо за 

підвищеної концентрації істотно знижується приживаність рослин, то за 

нестачі елементів живлення важко одержати розсаду необхідних параметрів, 

хоча приживаність і укорінення живців не знижуються. 

Схеми дослідів наведено у табл. 5.2 і 5.3. Рослини висаджували у 

пластмасових ящиках. Площа одного ящика − 0,53 м2; об’єм субстрату в 

ящику − 0,4 м3; маса абсолютно сухого субстрату у ящику 3,56 кг. Густота 

посадки розсади становила 225 рослин/м2. Оптимальний водний режим ґрунту 

утримували шляхом поливів з утворенням запасів вологи на рівні 

80-90 % повної польової вологоємності. 

З простих форм мінеральних добрив використовували карбамід, 

суперфосфат гранульований і калійну сіль; з комплексних − нітроамофоску. За 

Рис. 5.3. Укорінення рослин стевії з живців 
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норми добрив N30P30K30 на кг/га д.р. на один ящик припадало 0,25 г кожного 

елементу живлення. Наважки добрив окремо вносили в кожен ящик і ретельно 

перемішували з субстратом. За внесення добрив дозами N15P15K15 і N30P30K30 

на кг/га д.р. приживаність рослин залишалась на рівні контрольного варіанта, 

але ріст і розвиток рослин порівняно з контролем був значно кращий, а 

коренева система − розвинутіша. Із зміною співвідношення елементів 

живлення або дози добрив − відповідно N30P60K60 і N60P60K60 на кг/га д.р. − 

приживаність рослин знижувалася на 2,0-2,5 %, але біометричні показники, що 

характеризують ріст і розвиток розсади, були істотно вищими, ніж у 

попередніх варіантах. Порівняно з контролем, із збільшенням норми добрив 

до N75P75K75 і особливо N90P90K90 на кг/га д.р. приживаність розсади стевії з 

рослин, одержаних методом культури тканин, знижувалася відповідно на 

27,6 і 41,4 %, порівняно з контролем (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Вплив удобрення на приживаність і продуктивність розсади стевії з 
рослин, одержаних методом культури тканин (середнє за 2006-2010 рр.) 

*Добриво у формі нітроамофоски. 

 

Удобрення 
кг/га д.р. 

Приживаність на добу 
від посадки, % 

В
ис

от
а 

ро
сл

ин
, с

м 

К
іл

ьк
іс

ть
 

мі
ж

ву
зл

ів
, ш

т.
 Листків 

Д
ов

ж
ин

а 
ко

ре
ні

в,
 с

м 
Маса 

рослин, г 

кі
ль

кі
ст

ь,
 

ш
т.

 

до
вж

ин
а,

 
см

 
ш

ир
ин

а,
 

см
 

си
ра

 

су
ха

 
15-й 25-й 35-й 50-й 

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 10,0 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 
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Розсада стевії із зелених живців без зниження приживаності витримує 

збільшення норми добрив до N90P90K90 кг/га д.р. Порівняно з контролем, в 

цьому варіанті рослини були значно вищими, мали більше листків і добре 

розвинену кореневу систему (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Вплив добрив на приживаність розсади та продуктивність  
стевії з живців(середнє за 2006-2010 рр.) 

*Добриво у формі нітроамофоски. 

Збільшення доз добрив до N75P75K75 і N90P90K90 кг/га д.р.  призводило до 

зниження приживаності рослин на 20-ту добу від посадки − відповідно до 

49,3 і 86,0 %. 

Отже, при вирощуванні розсади стевії за методом культури тканин на 

субстраті з перліту й піску у співвідношенні за об’ємом 3:1 (загальний об’єм 

субстрату 0,4 м3) з розміщенням рослин 225 шт./м2 оптимальними нормами 

мінеральних добрив є N60P60K60 кг/га д.р. За вирощування розсади із зелених 

живців кращими варіантами удобрення для розсади є відповідно N60P60K60 і 

N75P75K75 кг/га д.р.  За внесення оптимальних доз добрив в субстрат перед 

посадкою зелених живців та рослин із культури тканин істотно 

прискорюються строки отримання стандартної розсади, що дає змогу 

Удобрення, 
кг/га д.р. 

Приживаність на 
день від посадки, % 

В
ис

от
а 

ро
сл

ин
, 

см
 

К
іл

ьк
іс

ть
 м

іж
-

ву
зл

ів
, ш

т.
 

К
іл

ьк
іс

ть
 

ли
ст

кі
в,

 ш
т.

 

М
ас

а 
ро

сл
ин

, г
 

20-й 45-й 

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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зменшити затрати праці й електроенергії для її вирощування. 

У випадку затримання з висадкою розсади в поле внаслідок 

несприятливих погодних умов виникає необхідність у її підживленні, для чого 

було проведено досліди з підживленням розсади нітроамофоскою з вмістом 

елементів живлення до 17,5 %. Дослідженнями встановлено, що для 

підживлення рослин у міжряддя можна використовувати 0,6 % розчин цього 

добрива, а для поливу вгорі – 0,3 %. За товщини шару субстрату 8 см норма 

поливу за схеми посадки 4 x 5 см становила 2,5 л/м2; а 5 х 5 см – 2,0 л/м2. 

Розсада стевії, яка одержана методом культури тканин та із зелених 

живців, на час садіння у полі повинна мати такі параметри: висота 

не <7 і не > 14 см., кількість міжвузлів − 5-7 шт. і листків – 4-14 шт., 

стебел – 1-4 шт., товщина стебел внизу – 1-2 мм. 

Щодо культури тканин, то зелена й суха маси пов’язані з нормами 

мінеральних добрив і співвідношеннями в них елементів живлення і впливом 

їх на окремі елементи структури розсади таким чином за коефіцієнтами 

кореляції, вони позитивно й тісно пов’язані з нормами добрив – відповідно 

r = 99. Добрива впливали на такі елементи структури розсади, як висота рослин 

(r = 0,90 і 0,91), кількість міжвузлів (r = 0,95 і 0,96), довжина листка 

(r = 0,90 і 0,91), ширина листка (r = 0,90 і 0,91) і довжина коренів 

(r = 0,96 і 0,95). 

Між нормою мінеральних добрив більше дози N60P60K60 і приживаністю 

рослин встановлена від’ємна кореляційна залежність − r = -0,82. Рівень 

приживаності рослин в наступні періоди впливав на всі елементи 

продуктивності розсади стевії: висоту рослин (r = -0,68), кількість міжвузлів 

(r = -0,71), кількість, довжину і ширину листків (відповідно 

r = -0,72; -0,71 і -0,88), довжину коренів (r = -0,62), зелену й суху масу - 

r = -0,77 і -0,80. 

Як для культури тканин, так і розсади живців визначено кореляційні 

зв’язки, які характеризують вплив норм і співвідношень у них елементів 

живлення на окремі показники продуктивності розсади і у вигляді зеленої і 

сухої маси (табл. 5.4). 
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Таблиця 5.4 

Кореляційна матриця залежностей окремих елементів продуктивності 
розсади стевії від варіанта удобрення субстрату (культура тканин) 

(середнє за 2006-2010 рр.) 

 

Між нормою мінеральних добрив і приживаністю рослин відмічали 

від’ємну середню кореляційну залежність − r = -0,64. Продуктивність розсади 

позитивно пов’язана з нормами добрив − коефіцієнт кореляції становить 

r = 99. Норма добрива позитивно впливала 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 

[220]. 

Залежність елементів продуктивності від удобрення характеризувалася 

такими коефіцієнтами кореляції (табл. 5.5). 
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Зе
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 г 

С
ух

а 
ма

са
, г

 

Норма добрив, кг/га д. р.  -0,82 0,91 0,95 0,95 0,98 0,97 0,94 0,99 0,99 
Приживаність рослин, % -0,82  -0,68 -0,71 -0,72 -0,71 -0,88 -0,62 -0,77 -0,80 
Висота рослин, см 0,91 -0,68  0,90 0,90 0,89 0,86 0,84 0,90 0,91 
Кількість міжвузлів, шт. 0,95 -0,71 0,90  0,97 0,95 0,89 0,97 0,95 0,96 
Кількість листків, шт. 0,95 -0,72 0,90 0,97  0,95 0,90 0,97 0,95 0,97 
Довжина листка, см 0,98 -0,71 0,89 0,95 0,95  0,95 0,97 0,99 0,98 
Ширина листка, см 0,97 -0,88 0,86 0,89 0,90 0,95  0,87 0,96 0,97 
Довжина коренів, см 0,94 -0,62 0,84 0,97 0,97 0,97 0,87  0,96 0,95 
Зелена маса, г/рослину 0,99 -0,77 0,90 0,95 0,95 0,99 0,96 0,96  0,99 
Суха маса, г/рослину 0,99 -0,80 0,91 0,96 0,97 0,98 0,97 0,95 0,99  
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Таблиця 5.5 

Кореляційна матриця залежностей окремих елементів продуктивності 
розсади стевії залежно від удобрення (розсада з живців) 

(середнє за 2006-2010 рр.) 

Показник 
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Норма добрив, кг/га д. р.  -0,64 0,61 0,41 0,46 0,43 0,64 0,63 
Приживаність рослин, % -0,64  -0,60 -0,10 -0,14 0,18 -0,83 -0,83 
Висота рослин, см 0,61 -0,60  0,62 0,70 0,04 0,93 0,92 
Кількість міжвузлів, шт. 0,41 -0,10 0,62  0,94 0,54 0,39 0,32 
Кількість листків, шт. 0,46 -0,14 0,70 0,94  0,33 0,50 0,42 
Довжина коренів, см 0,43 0,18 0,04 0,54 0,33  -0,16 -0,17 
Зелена маса, г/рослин 0,64 -0,83 0,93 0,39 0,50 -0,16  0,99 
Суха маса, г/рослин 0,63 -0,83 0,92 0,32 0,42 -0,17 0,99  

 

За прийнятою схемою посадки стевії з шириною міжрядь 70 см і 

відстанню між рослинами у рядку 16-25 см щільність рослин може бути в 

межах 80-90 тис./га. Щоб удосконалити існуючу схему посадки стевії, були 

досліджені такі схеми посадки (табл. 5.6). 

Таблиця 5.6 

Схеми посадки рослин стевії 

Схема садіння 
Кількість рослин на 

обліковій 
(25м2)ділянці, шт./м. 

Кількість 
рослин,  

тис. шт. /га 

Ширина 
міжряддя, 

см 

в рядку через, 
см 

в стрічці 
шириною 

70 16 - 155 89 
70 25 - 100 57 

60*35 38 35 134 77 
70*40 38 40 156 89 

Примітка. За ширини стрічок 35 і 40 см розсаду висаджували у шаховому порядку. 
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Посадку розсади проводили вручну в першій декаді травня. 

Догляд за рослинами включав розпушування ґрунту після проведення 

поливу або випадання атмосферних опадів і для знищення бур’янів. 

У період вегетації через 10-15 діб на 10 рослинах кожного варіанта 

проводили біометричні спостереження. 

Збирання рослин проводили 25-27 вересня ручним способом за допомогою 

зрізання рослин секаторами з наступним транспортуванням до місця сушіння. 

Головним фактором, що лімітує одержання високих і сталих врожаїв 

стевії, є волога. У Київській обл. природні ресурси вологи дають змогу 

забезпечити потреби стевії у воді лише на 40-60 %. Звідси одним із ефективних 

прийомів збільшення врожайності стевії є поливи або зрошення. Для 

підтримки оптимальної вологості ґрунту в досліді регулярно проводили 

поливи по борознах [214]. 

Після посадки стевії в ґрунт на 10-ту добу проводили облік 

приживаності рослин. Результати наведено у табл. 5.7. 

Таблиця 5.7 

Вплив схеми посадки розсади на приживаність рослин стевії 
(середнє за 2006-2010 рр.) 

Схема садіння 
розсади 

Кількість 
висаджених 

рослин, шт/м 

Кількість рослин, 
що прижилися, 

шт./м 
Приживаність, % 

70 х 16см у рядку 155 146 94 
70 х 25см у рядку 100 87 87 

60 х 35см у стрічці 134 126 93 
70 х 40см у стрічці 156 147 92 

Середнє 137 130 92 
НІР05 44 42 2 

 

За середньої кількості висадженої розсади на ділянці 137 шт., прижилося 

130 шт., або 92 %. Збільшення приживаності спостерігалося у варіанті зі 

схемою посадки 70х16 см у рядку – 94 %. Істотно нижча приживаність була за 

площі живлення 70х25 см – 5 % (НІР05 = 2). 



141 
 

Про ріст і розвиток рослин стевії впродовж вегетаційного періоду можна 

розмірковувати за показниками їх висоти, формування основного пагона, 

міжвузлів і бічних пагонів, довжини і ширини листків. 

Найбільш динамічним показником, який характеризує формування 

продуктивності рослин стевії, є їх висота (рис. 5.4). 

 
 

Рис. 5.4. Динаміка висоти рослин стевії залежно від схеми посадки 
(середнє за 2006-2010 рр.) 

 

На початку вегетації рослини ростуть досить повільно. Значний приріст 

рослин спостерігали з останньої декади липня, а з початку вересня  він набуває 

найбільших темпів. Найбільша висота рослин стевії була за схеми посадки з 

міжряддями 70 см з формуванням стрічки 40 см – 61,4 см [226, 239]. 

За цієї самої схеми посадки рослини стевії утворювали й найбільшу 

кількість міжвузлів, бічних пагонів першого й другого порядків (рис. 5.5). 

Істотне збільшення міжвузлів спостерігалося на рослинах стевії за 

схемами посадки з міжряддями 70 см – у варіантах з розміщенням рослин в 

рядку 16 см і з формуванням стрічки завширшки 40 см – відповідно 20 і 21 шт. 
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Рис. 5.5. Утворення міжвузлів рослинами стевії залежно від схеми 

посадки (середнє за 2006-2010 рр.). 
 

Активне збільшення довжини й ширини листка у рослин стевії 

починається у липні і сягає відповідно 5,8-6 і 2,3-3 см (рис. 5.6). 

Рис. 5.6. Формування довжини і ширини листків залежно від схеми 
посадки (середнє за 2006-2010 рр.) 

 

Біомаса рослин істотно збільшується за рахунок пагонів 1 і 2 порядків; 

кількість основних стебел залишається в межах 1-2 шт. 
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5.3. Розмноження стевії насінням 

В Україні початком дослідницьких робіт зі стевією слід вважати 1985 р., 

коли у Всесоюзному науково-дослідному інституті цукрових буряків було 

висаджено розсаду стевії на площі понад 500 м2, а в 1990 р. плантації становили 

майже 8 га (6.1). На сьогодні стевія адаптувалась і вирощується як лікарська 

рослина в Україні в Лісостепу та зрошуваних умовах Степу [91, 214, 239]. 

Особливістю існуючої технології вирощування стевії є способи її 

розмноження: зеленим живцюванням та методом культури in vitro. Як метод 

in vitro, так і метод зеленого живцювання є трудомісткими, що значно 

підвищує собівартість продукції. 

Разом з тим, удосконалення технології вирощування стевії, з огляду на 

підвищення економічної ефективності, можливе при застосуванні методу 

вирощування стевії насінням. Це дасть змогу змінити технологію, розширити 

зону вирощування та знизити собівартість продукції на 35-40 % [232]. 

Посіви стевії визначаються факторами, які безпосередньо впливають на 

його основні показники – тривалість появи сходів та польова схожість насіння, 

архітектоніка рослини (висота, кількість стебел, пагонів, листків), густота 

стояння та врожайність зеленої і сухої маси. 

Тривалість появи та густота сходів залежать як від якості насіння, 

строків сівби, так і погодних умов у період «сівба-сходи», а врожайність 

зеленої і сухої маси, крім того, залежить і від густоти стояння рослин 

упродовж вегетаційного періоду. 

У зв’язку з цим нами впродовж 2016-2018 рр. в лабораторних умовах і 

на дослідному полі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків 

НААН проводили дослідження з питань стимуляції насіння стевії, строків 

сівби та густоти стояння рослин. 

Стимуляція насіння стевії є важливим фактором при вирощуванні стевії 

насінням для отримання оптимальних сходів у ранньовесняний період. Вона 

залежить від лабораторної та польової схожості насіння. Разом з тим, насіння 

стевії дрібне, видовжене, веретеноподібної форми, завдовжки від 2 до 3 мм, 
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масою 1000 насінин 0,4 г і містить в собі, на відміну від насіння інших культур, 

незначну кількість запасних поживних речовин. Тому сучасні сорти і гібриди 

стевії мають невисоку лабораторну і польову схожість (відповідно 70-75 і 

25-30 %). У зв’язку з цим метою наших досліджень було встановлення 

особливостей росту і розвитку та формування продуктивності стевії залежно 

від передпосівної обробки насіння мікроелементами та мікродобривами. 

Дослідження проводили впродовж 2016-2018 рр. в лабораторних умовах 

і на дослідному полі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків 

НААН за такою схемою: 1) без передпосівного обробітку насіння 

(контроль); 2) замочування у звичайній води; 3) замочування насіння у 

розчині солей мікроелементів цинку (0,5 %); 4) кобальту (0,05 %); 5) марганцю 

(0,05 %); 6) мікродобрив Аватар (0,7л/кг); 7) Ріст-концентрат (1,0 л/кг). 

Для аналізу схожості насіння замочували упродовж 24 год (вар. 1). 

Кількість води 105 % від маси сухого насіння. Спочатку (перші 12 год) 

виливали половину води, через 12 год – другу половину [225]. 

Для аналізу сходів насіння залежно від замочування в розчині 

мікроелементів (вар. 2-6) використовували замочене насіння упродовж 24 год. 

На 1 г насіння використовували 0,0007 л розчину. 

У лабораторних умовах у трьох повтореннях (пробах) визначали 

схожість насіння в динаміці: на 2-гу, 3, 4, 5, 8 і 10-ту добу. 

У польових умовах визначали польову схожість насіння та динаміку 

появи сходів. 

Так, на четверту добу від закладання насіння на пророщування в 

середньому за три роки кількість пророслого насіння у варіантах 3-7 була на 

3,6-19,4 % більша, ніж на контролі. При подальшому пророщуванні насіння 

різниця між контролем і варіантами зі стимуляцією збільшувалася і збереглася 

тенденція до підвищення енергії проростання і схожості. 

Насіння стевії, що піддавалось стимуляції, мало найвищі показники на 

всіх варіантах досліду за інтенсивністю проростання (табл. 5.8). 
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Таблиця 5.8 
Динаміка проростання і лабораторна схожість насіння залежно від 

варіанту його обробки (середнє за 2016-2018 рр.) 

Варіант Кількість насіння, 
що проросло на добу, шт. 

Лабораторна 
схожість, 

% Спосіб обробки насіння 
2-гу 4-ту 6-ту 8-му 10-ту 

Без замочування – 
контроль 3,5 54,0 58,5 64,0 65,0 65,0 

Замочування у 
звичайній воді 2,3 47,3 55,9 61,6 62,3 62,3 

Замочування у розчині 
мікроелемента Zn 6,5 59,6 70,8 70,9 70,9 74,0 

Замочування у розчині 
мікроелемента Co 

2,8 58,0 66,5 68,3 68,5 68,4 

Замочування у розчині 
мікроелемента Mn 3,6 61,4 67,7 68,8 69,9 69,9 

Замочування у розчині 
мікродобрива Аватар 

5,0 57,3 69,5 71,8 72,0 72,0 

Замочування у розчині 
мікродобрива Ріст-
концентрат 

1,8 62,1 74,6 74,6 74,6 74,6 

НІР05 – – – – – 1,4 
 

Окремо слід відмітити другий варіант, де насіння замочувалось у 

звичайній воді. Якщо на другу і четверту доби кількість пророслого насіння 

була меншою порівняно з контролем, то при подальшому пророщуванні 

(шоста доба), навпаки, кількість пророслого насіння була більшою 68,3 %, що 

на 3,3 % більше, ніж на контролі [220, 225]. 

Найвища лабораторна схожість була при замочуванні у розчині 

мікроелемента Zn – 74 %, при замочуванні у розчині мікродобрива Ріст-

концентрат – 74,6, 6 – 78 %; найменша – при замочуванні у звичайній воді і 

замочуванні у розчині мікроелемента Co – 62,3 і 68,4 %. 

Найбільша тривалість періоду появи сходів відмічена на контролі – 

10 діб, найменша – у 7-му варіанті, де насіння замочували у розчині 
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мікродобрива Ріст-концентрат. В інших варіантах досліду кількість сходів на 

10-ту добу від посіву становила 115-136 % від контролю. Стосовно польової 

схожості насіння, то вона була більшою практично на всіх варіантах досліду. 

Значне підвищення польової схожості відмічено при замочуванні у розчині 

мікроелемента Zn, замочуванні у розчині мікродобрива Аватар та замочуванні 

у розчині мікродобрива Ріст-концентрат відповідно на 3,8; 4,8; 6,6 % більше, 

ніж на контролі (табл. 5.9). 

Таблиця 5.9 

Густота сходів і польова схожість насіння залежно від передпосівної  
його обробки (середнє за 2016-2018 рр.). 

Спосіб обробки насіння Лабораторна 
схожість, % 

Сходів, 
шт./м/ п. 
рослин 

Польова 
схожість, % 

Без замочування – контроль 65,7 30,4 46,2 
Замочування у звичайній воді 68,6 31,7 48,3 
Замочування у розчині 
мікроелемента Zn 72,7 33,6 50,0 

Замочування у розчині 
мікроелемента Co 

66,1 30,6 46,5 

Замочування у розчині 
мікроелемента Mn 67,4 31,2 47,4 

Замочування у розчині 
мікродобрива Аватар 

71,7 33,1 51,0 

Замочування у розчині 
мікродобрива Ріст-концентрат 75,1 34,7 52,8 

НІР05 1,2 2,2 2,6 
 

Відмічена закономірність до підвищення польової схожості насіння у 
варіантах, де замочували його у звичайній воді, розчинах солей кобальту та 
марганцю [225]. 

За роки досліджень у період «сівба-сходи» були помірно сухі умови в 
2018 р. (ГТК становив 0,7-1,0) і помірно зволожені у 2014 р. (ГТК 0,9-2,4); 
відповідно кількість сходів була в межах 29,6-34,2 і 31,2-35,2шт./м рослин. 

Аналіз основних показників структури продуктивності стевії – висота 
рослини, кількість стебел, пагонів, листків тощо показав, що всі способи 
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стимуляції насіння позитивно вплинули на ці показники. Так, більшими, ніж 
на контролі були висота рослин на 07-4,4 см, кількість стебел на 0,2-0,8 шт., їх 
довжина – на 1,2-8,8 см, кількість пагонів першого порядку – на 0,3-1,1 шт., 
їх довжина – на 0,4-4,0 см, кількість листків – на 1,2-6,7 шт. та площа листкової 
поверхні – на 13-845 см2. 

Найбільш розвиненими були рослини стевії за обробки насіння в розчині 
солей мікродобрив Аватар, Ріст-концентрат та цинку порівняно як з 
контролем, так і іншими варіантами досліду (табл. 5.10). 

Таблиця 5.10 
Ступінь розвитку рослин стевії залежно від передпосівної обробки 

насіння, фаза бутонізації (середнє за 2016-2018 рр.) 

Спосіб оброблення насіння 
Показники 1-ї рослини: 

висота, 
см 

стебел, 
шт. 

пагонів 
1-го порядку 

листків, 
шт. 

площа листкової 
поверхні, см2 

Без замочування 
(контроль1) 41,4 3,1/33,6 10/13,6 26,3 558,0 

Замочування у звичайній 
воді (контроль2) 

42,7 3,1/34,8 10/14,0 27,5 571,8 

Замочування у розчині 
мікроелемента Zn 45,9 3,5/38,2 10,3/17,6 28,8 588,4 

Замочування у розчині 
мікроелемента Co 42,1 3,3/35,0 12,3/15,8 27,6 586,7 

Замочування у розчині 
мікроелемента Mn 

42,3 3,5/36,2 10,4/13,9 28,0 587,6 

Замочування у розчині 
мікродобрива Аватар 43,4 3,5/39,3 10,8/14,5 29,8 646,7 

Замочування у розчині 
мікродобрива Ріст-
концентрат 

45,8 3,9/42,4 11,1/15,5 30,0 647,5 

НІР05 1,6 0,3/1,5 0,21/1,5 1,0 31,2 
*)Примітка. Чисельник – кількість (шт.), знаменник – довжина (см) 
 

Позитивний ефект від обробляння насіння сильніше проявлявся у роки 
з помірно зволоженими погодними умовами. Так, за ГТК вегетаційного 
періоду в 2019 р. 0,9-1,2 висота насінників була в межах 46,0-47,7 см, 
кількість стебел – 3,5-4,3 шт., листків – 31,0-36,5 шт., площа листкової 
поверхні – 610,0-701,3 см2, за ГТК – 0,8-1,0 (2018 р.) – відповідно 36,8-41,2 см, 
2,6-3,5 шт., 21,3-23,4 шт. і 506,0-593,6 см2.  
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Інтенсивніший ріст та розвиток рослин стевії на початку вегетації у 
варіантах із оброблянням насіння сприяв кращому збереженню рослин упродовж 
вегетації та забезпечив підвищення врожайності зеленої і сухої маси [244, 245]. 

За роки досліджень більш високу продуктивність стевії, незалежно від 
способів застосування насіння в різних розчинах, відмічено у 2019 р. 
порівняно з 2018 р. (табл. 5.11). Це пояснюється більшою густотою стояння 
росли перед збиранням та більш інтенсивним їх ростом і розвитком, що, своєю 
чергою, зумовлено кращими погодними умовами впродовж вегетаційного 
періоду порівняно з 2018 р. 

Таблиця 5.11 

Продуктивність стевії залежно від передпосівної обробки насіння 
(середнє за 2016-2018 рр.) 

Оброблення 
насіння 

Густота 
стояння 
рослин 
перед 

збиранням, 
тис./га 

Урожайність 
зеленої маси, т/га 

Урожайність 
сухої маси, т/га 

надземної 
частини 

у т.ч. 
листків 

надземної 
частини 

у т.ч.  
листків 

Без замочування  
(контроль1) 99,2 31,8 20,7 3,18 2,07 

Замочування у 
звичайній воді 
(контроль 2) 

103,7 33,5 21,5 3,30 2,15 

Замочування у 
розчині 
мікроелемента Zn 

107,2 34,2 22,3 3,42 2,23 

Замочування у 
розчині 
мікроелемента Co 

101,4 32,4 21,1 3,24 2,11 

Замочування у 
розчині 
мікроелемента Mn 

101,8 32,6 21,2 3,26 2,12 

Замочування у 
розчині мікродобрива 
Аватар 

108,4 34,6 22,5 3,46 2,26 

Замочування у 
розчині мікродобрива 
Ріст-концентрат 

111,1 35,5 23,1 3,55 2,31 

НІР05 2,1 0,7 1,4 0,4 0,5 
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У середньому за три роки за стимуляції насіння (вар. 2-7) густота стояння 

рослин перед збиранням на 2,2-20,9 тис./га, урожайність зеленої маси – 

на 2,4-3,7 т/га (в т.ч. листків – на 0,4-2,4 т/га), урожайність сухої маси – 

на 0,6-3,7 т/га (в т.ч. листків – на 0,04-0,24 т/га) були більшими, ніж на контролі. 

За обробки насіння мікродобривом Ріст-концентрат відмічено істотне 

підвищення продуктивності стевії порівняно з контролем: густота стояння 

перед збиранням на 11,9 тис./га, урожайність зеленого листка на 2,4 т/га, 

сухого листка на 0,24 т/га були більшими порівняно з контролем. Друге місце 

по підвищенню продуктивності стевії посідає оброблення насіння 

мікродобривом Аватар: густота перед збиранням збільшувалася на 9,2 тис./га, 

урожайність зеленого листка на 1,8 т/га, сухого листка на 0,19т/га були більше, 

ніж на контролі. Третє місце по підвищенню продуктивності стевії посідає 

оброблення насіння в розчині солей мікроелемента Zn: густота стояння перед 

збиранням збільшилася на 8,5 тис./га, а показники врожайності зеленого 

листка ‒ на 1,6 т/га, сухого листка на 0,16 т/га були більшими порівняно 

з контролем [231, 244]. 

Отже, проведені дослідження показали, що продуктивність стевії 

певною мірою залежить від способів оброблення насіння перед сівбою. 

Основний ефект від оброблення насіння перед сівбою в розчині солей 

мікроелементів в лабораторних та польових умовах полягає в підвищенні 

інтенсивності та дружності його проростання, що спонукає до більш 

інтенсивного розвитку та росту рослин упродовж вегетаційного періоду, а в 

кінцевому результаті кращому збереженню і підвищенню врожайності зеленої 

та сухої маси. 

Найбільший ефект від оброблення насіння стевії отримано за 

передпосівної обробки його в розчині солей мікродобрив Ріст-концентрат, 

Аватар та мікроелемента цинк: густота стояння перед збиранням відповідно 

на 20,9 тис./га, 9,2 і 8,5 тис./га, урожайність зеленого листка – на 2,4 т/га, 1,8 і 

1,6 т/га, сухого листка – на 0,24 т/га, 0,19 і 0,16 т/га були більшими, ніж на 

контролі (без стимуляції) [231, 245]. 
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Строки сівби стевії при розмноженні насінням в лабораторних умовах і 

на дослідницькому полі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків 

НААН вивчали впродовж 2016-2019 рр. за схемою: 

1) сівба в першій декаді травня,  

2) сівба в другій декаді травня, (контроль), 

3) сівба в третій декаді травня. 

Згідно зі схемою досліду в період повних сходів вручну формували 

густоту із розрахунку 4-5 рослин на 1 м рядка (ширина міжряддя 45 см). 

Площа посівної ділянки – 25 м2, облікової – 20 м2, повторність 

чотириразова. Сорт стевії Славутич. 

Важливим фактором при вирощуванні стевії насіння є отримання сходів 

у ранньовесняний період, що залежить, насамперед, від його лабораторної та 

польової схожості [231, 239].  

У наших дослідженнях за всіх строків сівби лабораторна схожість 

насіння була практично однакова і становила в 2017 р. – 64,0 %, у 2018 – 67,3%, 

у 2019 – 67,5 %. Тому густота сходів залежала як від польової схожості 

насіння, так і від метеорологічних умов у період «сівба-сходи». У середньому 

за три роки тривалість появи сходів становила 10 діб за сівби в першій і другій 

декадах травня, 18 діб – у третій, а найменша польова схожість була за сівби в 

першій декаді травня – 31,5 %. У міру пізніших строків сівби вона 

збільшувалась на 4,4-6, 3 % (табл. 5.12). 

За роки досліджень у період «сівба-сходи» були сухі умови в 2017 р. 

(ГТК коливався в межах 0,6-0,7), помірно сухі в 2013 р. (ГТК – 0,7-1,0) і 

помірно зволожені – в 2019 р. (ГТК – 0,9-2,4), тому польова схожість 

відповідно була в межах 22,6-27,5 %, 31,5-39,6 % і 40,3-46,3 %. Тривалість 

появи сходів і польова схожість насіння свідчать про роль погодних умов у 

період «сівба-сходи» з ГТК 1,0 і вище порівняно з ГТК – 0,6-0,7. В усі роки 

досліджень найбільша кількість сходів отримана за сівби в третій декаді 

травня порівняно з другою і, особливо, з першою декадами травня (табл. 5.12). 
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Таблиця 5.12 

Тривалість появи сходів і польова схожість 
насіння стевії залежно від строків сівби (середнє за 2016-2018 рр.) 

Рік Строки сівби 

ГТК в 
період 
«сівба-
сходи» 

Лабора- 
торна 

схожість 
насіння, % 

Тривалість 
появи 
сходів, 

днів 

Сходів, 
шт./м 

Польова 
схожість 
насіння, 

% 

2016 

1-ша декада травня 0,6 64,0 12 14,5 22,6 
2-га декада травня 
(контроль) 

0,7 64,0 10 15,9 24,3 

3-тя декада травня 0,7 64,0 10 17,6 27,5 
НІР05 – – – 1,6 2,5 

2017 

1-ша декада травня 0,7 67,3 10 21,2 31,5 
2-га декада травня 
(контроль) 

0,7 67,3 10 25,1 37,3 

3-тя декада травня 1,0 67,3 8 26,7 39,6 
НІР05 – – – 2,8 4,0 

2018 
 

1-ша декада травня 1,0 67,5 9 27,2 40,3 
2-га декада травня 
(контроль) 

0,9 67,5 9 34,7 45,5 

3-тя декада травня 2,4 67,5 7 31,2 46,3 
НІР05 – – – 2,1 3,1 

Середнє 
за 2016-
2018 рр. 

1-ша декада травня 0,8 66,3 10 21,0 31,5 
2-га декада травня 
(контроль) 

0,8 66,3 10 23,9 35,4 

3-тя декада травня 1,4 66,3 8 25,2 37,8 
НІР05 – – – 2,2 3,2 

 
Аналіз основних показників структури врожаю стевії: висота рослин, 

кількість стебел, пагонів, листків тощо показав таке (табл. 5.13 і рис. 5.7-5.8). 

Висота рослин в середньому за роки досліджень практично була однаковою за 

всіх строків сівби, однак відмічено тенденцію щодо збільшення кількості 

стебел, пагонів, листків та асиміляційної поверхні однієї рослини у пізніші 

строки сівби. Наприклад, асиміляційна поверхня однієї рослини 

збільшувалась від 13066 см2 за сівби в першій декаді травня до 13780 см2 – за 

сівби в третій декаді травня (табл. 5.13) [231]. 
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Таблиця 5.13 

Розвиток рослин стевії залежно від строків сівби (середнє за 2016-2018 рр.) 

Рік Строки сівби 

ГТК 
вегета-
ційного 
періоду 

Показники однієї рослини перед збиранням 

висота 
рослин, 

см 

стебел, 
шт. 

пагонів, 
шт. 

листків, 
шт. 

листкова 
поверхня 

росл., 
см2 

2016 

1-ша декада 
травня 0,8 56,7 2,3 9,0 28,0 13634 

2-га декада 
травня 
(контроль) 

0,8 55,4 2,4 8,6 25,3 12324 

3-тя декада 
травня 1,1 58,4 2,5 9,3 28,6 13926 

НІР05 – 0,8 0,1 0,4 1,6 534 

2017 

1-ша декада 
травня 0,8 31,3 3,0 9,0 26,0 12660 

2-га декада 
травня 
(контроль) 

0,8 32,1 3,2 9,0 26,7 13000 

3-тя декада 
травня 1,1 31,6 3,2 8,5 27,3 13243 

НІР05 – 1,0 0,4 0,3 0,7 316 

2018 

1-ша декада 
травня 0,9 57,0 3,2 8,3 26,5 12903 

2-га декада 
травня 
(контроль) 

1,2 57,5 3,3 9,5 28,7 13975 

3-тя декада 
травня 1,2 59,0 3,6 9,8 29,0 14120 

НІР05* – 0,3 0,2 0,7 1,3 608 
НІР05*       

Середнє 
за 2016-
2018 рр. 

1-ша декада 
травня 0,8 48,3 2,8 8,8 26,8 13066 

2-га декада 
травня 
(контроль) 

0,9 48,3 3,0 9,0 26,9 13100 

3-тя декада 
травня 1,1 52,5 3,1 9,2 29,3 13780 

НІР05 – 0,7 0,2 0,4 1,2 574,7 
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Найбільш розвиненими рослини стевії були у 2018 році: висота 

коливалась у межах 57,0-57,6 см, стебел – 3,2-3,6 шт., пагонів – 8,3-9,8 шт., 

листків – 26,5-29,0 шт., асиміляційна поверхня – 12903-14120 см2. Це 

пояснюється погодними умовами року: ГТК вегетаційного періоду становив 

0,9-1,2 (табл. 5.13). 

Густота стояння рослин упродовж онтогенезу змінювалась так. У 

середньому за роки досліджень на 120-ту добу від формування за сівби в 

першій декаді травня вона зменшувалася від 112,6 до 99,7 тис./га (випадання 

становило 11,5 %), за сівби в другій декаді травня від 112,6 до 100,0 тис./га 

(випадання становило 11,2 %) і за сівби в третій декаді травня – від 112,6 до 

102,3 тис./га (випадання становило 9,1 %). 

Найбільше випадання рослин упродовж онтогенезу було у 2017 р. – 

14,0-16,5 %, найменше – в 2018 р. – 1,2-2,3 %, що пов’язано з погодними 

умовами вегетаційного періоду: ГТК в першому випадку становив 0,8-1,1, в 

другому 0,9-1,2. Тобто, чим пізніший строк сівби стевії (в межах 10-15 діб), 

тим менше рослин випадає впродовж вегетаційного періоду. 

Строки сівби вплинули на загальну продуктивність стевії (табл. 5.14). 

Якщо за сівби в другій декаді травня (контроль) густота стояння перед 

збиранням в середньому за три роки становила 100,0 тис./га, врожайність 

зеленої маси – 31,0 т/га, зеленого листка – 20,4 т/га, сухого листка – 8,8 т/га, то 

за сівби в третій декаді травня ці показники були відповідно на 2,3; 1,1 і 

0,6 т/га більшими [240, 241]. 

Стосовно посадки стевії розсадою (другий контроль), то продуктивність 

рослин практично була однаковою як і на першому контролі, але була нижчою, 

ніж за сівби в третій декаді травня. Наприклад, у 2016 р. врожайність зеленої 

маси за сівби в другій декаді травня (перший контроль) становила 30,2 т/га, 

зеленого листка – 20,5 т/га, сухого – 2,4 т/га, за посадки стевії розсадою 

(другий контроль) – відповідно 28,8 т/га, 19,5 т/га і 2,3 т/га. 

За сівби у першій декаді травня врожайність зеленої маси зменшувалася 
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порівняно з контролем на 2,2 т/га, зеленого листка – на 4,5 т/га, сухого листка – 

на 0,8 т/га (див. табл. 5.14). 

Сівба у другій декаді травня 

 
Сівба у третій декаді травня 

 
Доба обліку від появи сходів 

60 120 

Рис. 5.7. Розвиток рослин стевії від появи сходів 

За роки досліджень найвища продуктивність стевії, незалежно від 

строків сівби, була в 2018 р., найнижча – в 2016 р. Це пояснюється в першому 

випадку більшою густотою стояння рослин та більш інтенсивним їх 

розвитком, що зумовлено кращими погодними умовами, порівняно з 

2017 р. (табл. 5.14). 

За сівби в третій декаді травня врожайність зеленої маси збільшилась на 

3,5 т/га, зеленого листка – на 2,3 т/га, сухого листка – 0,3 т/га [224, 333]. 
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Таблиця 5.14 

Продуктивність стевії залежно від строків сівби, 
(середнє за 2016-2018 рр.) 

Рік 
Строки 
Сівби 

Густота 
стояння 
перед 

збиранням, 
тис./га 

Урожайність зеленої 
маси, т/га 

Урожайність 
сухої маси, т/га 

надземної 
частини 
рослин 

у т.ч. 
листків 

надземної 
частини 
рослин 

у т.ч. 
листків 

2016 

1-ша декада травня 95 25,3 11,5 2,53 1,15 
2-га декада травня 
(контроль) 96 30,2 20,5 3,02 2,05 

Посадка розсадою 
(2-й контроль) 

91 28,8 19,5 2,88 1,45 

3-тя декада травня 98 32,7 21,5 3,27 2,15 
НІР05 1,7 3,7 4,0 1,1 0,5 

2017 

1-ша декада травня 94 24,4 12,0 2,44 12 
2-га декада травня 
(контроль) 

94 26,0 16,5 2,6 1,15 

Посадка розсадою 
(2-й контроль) 92 24,3 16,0 2,43 1,6 

3-тя декада травня 97 26,2 16,8 2,62 1,68 
НІР05 1,6 0,9 2,3 0,4 0,8 

2018 

1-ша декада травня 110 36,7 24,1 3,67 2,41 
2-га декада травня 
(контроль) 

110 36,8 24,2 3,68 2,42 

Посадка розсадою 
(2-й контроль) 100 31,7 20,8 3,17 2,08 

3-тя декада травня 112 37,4 24,6 3,74 2,46 
НІР05 2,5 0,6 0,4 0,3 0,3 

С
ер

ед
нє

 за
 

20
16

-2
01

8 
рр

. 

1-ша декада травня 99,7 28,8 15,9 2,87 1,6 
2-га декада травня 
(контроль) 

100,0 31,0 20,4 3,0 2,02 

Посадка розсадою 
(2-й контроль) 

94,3 28,3 18,8 2,8 1,82 

3-тя декада травня 102,3 32,1 21,0 3,2 2,2 
НІР05 1,3 1,7 3,5 0,6 0,5 
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У середньому за три роки за сівби в третій декаді травня і густоті стояння 

перед збиранням 102,3 тис.рослин/га врожайність зеленої маси на 3,8 т/га, 

зеленого листка – на 2,2 т/га, сухого – на 0,6 т/га були більшими порівняно з 

другим контролем і густотою стояння перед збиранням 92 тис.рослин/га 

(табл. 5.14). 

Отже, в умовах Центрального Лісостепу цілком можливе вирощування 

стевії за сівби насінням. Посіви стевії визначаються факторами, які 

безпосередньо впливають на його основні показники: тривалість появи сходів, 

польова схожість насіння, архітектоніка рослин, густота стояння та 

врожайність зеленої і сухої маси [222, 225, 246]. 

Тривалість появи сходів та польова схожість насіння залежали як від 

строків сівби, так і від погодних умов у період «сівба-сходи». У середньому за 

три роки за сівби в першій декаді травня тривалість появи сходів становила 

10 діб (ГТК – 0,6-0,7), у другій-третій декадах – 8 діб (ГТК > 1,0), польова 

схожість – відповідно 31,5, 35,9 і 37,8 %. 

Ріст і розвиток рослин стевії також залежав як від строків сівби, так і 

погодних умов. У середньому за роки досліджень відмічено закономірність 

збільшення кількості стебел, пагонів, листків та асиміляційної поверхні однієї 

рослини при переході від першої до другої та третьої декад. Найбільш 

розвиненими рослини стевії були за сівби в третій декаді травня, що пов’язано 

із кращим стартовим ростом рослин і погодними умовами в період вегетації. 

Строки сівби вплинули на загальну продуктивність стевії. У середньому 

за три роки найвищу продуктивність стевії відмічено за сівби в третій декаді 

травня, найменша – за сівби в першій декаді травня порівняно як з першим 

контролем, так і другим – посадка розсадою. 

Основним питанням вирощування стевії є оптимізація площі живлення. 

Густота стояння рослин є однією з важливих умов вирощування високих 

врожаїв, оскільки посів повинен бути спланований так, щоб індивідуальні 

особливості рослин могли найкращим чином поєднуватись з 

закономірностями продукційного процесу взагалі агрофітоценозу. Чим 

повніша і рівномірніша густота стояння рослин, тим рівномірніше буде їхній 
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ріст і розвиток, менше буде втрат під час збирання та вища буде якість 

сировини. З агрономічної точки зору оптимальна така густота посіву або 

посадки сільськогосподарської культури, за якої досягається найбільша 

продуктивність окремої рослини, а отримання з одиниці площі максимального 

врожаю основної продукції культури за високої якості і найменших затратах 

праці і матеріальних засобів [230, 241]. 

За вирощування стевії як багаторічної культури зарубіжні вчені 

рекомендують різну густоту стояння (насадження) рослин стевії. Так, в Японії 

Sakaguchi [255], вивчаючи густоту стояння стевії у межах 

80-400 тис.рослин/га, довів, що найбільш оптимальною є густота 

100 тис.рослин/га. 

У Парагваї кращим варіантом виявився 45 тис.рослин/га [214, 275], а в 

Каліфорнії – не більше 200 тис.рослин/га. 

При вивченні густоти стояння стевії в Центральному Лісостепу України 

за посадки розсадою встановлено, що оптимальною є густота в межах від 80 

до 110 тис.рослин/га [90, 226, 327]. Однак на сьогодні питання щодо 

оптимальної густоти стояння рослин стевії за розмноження її насінням 

практично не вивчено і недостатньо висвітлено у наукових публікаціях. 

На основі вивчення особливостей росту і розвитку та продуктивності 

стевії визначили оптимальну густоту стояння рослин стевії при розмноженні 

її насінням в умовах Центрального Лісостепу.  

Дослідження проводили впродовж 2016-2018 рр. на дослідному полі 

Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН за такою 

схемою: 1) дослідження густота 80 тис.рослин/га; 2) досліджувана густота 

90 тис.рослин/га (контроль); 3) досліджувана густота 100 тис.рослин/га. Згідно 

зі схемою досліду в період повних сходів формували вихідну густоту із 

розрахунку в першому варіанті 3-4, в другому -4-4,5, в третьому 

-4-5 рослин на одному метрі рядка. Сівба – в третій декаді травня, ширина 

міжряддя – 45 см. 

Дослідження проводили за методикою державного сортовипробування 

сільськогосподарських культур та іншими загальноприйнятими методиками 
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дослідної справи. 

Оцінку погодних умов років і окремих періодів здійснювали, 

використовуючи показники температури повітря, кількості опадів, 

гідротермічний коефіцієнт (ГТК) за даними метеопоста «Батиєва гора». 

Результати дослідження та їх обговорення. 

Густота агрофітоценозу стевії на одиницю площі зумовлюється 

насамперед (за однакових норми висіву і ширини міжряддя) вихідною 

густотою стояння рослин. У наших дослідженнях упродовж онтогенезу вона 

змінювалась так (табл. 5.15). 

Таблиця 5.15 

Динаміка густоти стояння рослин стевії залежно від вихідної 
досліджуваної густоти (середнє за 2016-2018 рр.) 

Рік Вихідна густота, 
тис.рослин/га 

Густота стояння рослин на день  
від повних сходів, тис.рослин/га 

30-й 60-й 90-й 120-й 

2016 

80 82,7 82,0 80,8 80,6 
90 (контроль) 92,7 90,9 90,0 90,0 

100 103,3 103,0 101,0 100 
НІР05 6,3 – – 4,5 

2017 

80 78,7 77,8 77,2 77,2 
90 (контроль) 89,8 88,7 88,0 88,0 

100 98,0 97,8 97,7 97,7 
НІР05 6,4 – – 6,2 

2018 

80 83,7 83,0 82,5 82,5 
90 (контроль) 93,5 92,6 91,4 91,4 

100 103,2 102,7 102,3 102,3 
НІР05 6,5 – – 6,6 

Середнє 
за 2016-
2018 рр. 

80 81,9 80,9 80,2 80,1 
90 (контроль) 92,0 90,7 89,8 89,8 

100 101,7 100,7 100,3 100,0 
НІР05 6,4 – – 5,7 
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У середньому за три роки в першому варіанті густота стояння 

зменшувалась від 81,9 тис.рослин/га на 30-й день від появи сходів до 

80,1 тис. рослин/га – на 120-й (випадання становило 2,2 %). У другому варіанті 

(контроль) – від 92,0 тис.рослин/га до 89,8 тис.рослин/га (випадання – 2,4 %). 

У третьому варіанті – від 101,7 до 100,0 тис.рослин/га (випадання – 2,7 %). 

Тобто, чим вища вихідна густота, тим більше випадає рослин упродовж 

вегетаційного періоду. 

Це пояснюється погодними умовами вегетаційного періоду: ГТК в 

першому випадку становив 0,8-1,0, у другому – 0,9-1,2. 

Аналіз біометричних показників рослин стевії у фазі бутонізації показав, 

що проявляється певна різниця в них залежно від вихідної густоти стояння 

(табл. 5.16). У середньому за три роки висота рослин на 2,3 см, довжина 

стебел – на 2,2 см, довжина пагонів першого порядку – на 0,6 см, кількість 

листків – на 1,7 шт. і площа листкової поверхні – на 47,6 см2 були більшими за 

вихідної густоти 100 тис. рослин/га порівняно з контролем (90 тис. рослин/га). 

Незалежно від вихідної густоти, найбільш інтенсивний ріст рослин 

стевії відмічено в 2019 р.: висота рослин коливалась у межах 44,7-46,5 см, 

кількість стебел – 3,2-3,7 шт., їх довжина – 29,8-36,7 см, пагонів першого 

порядку – 9,3-12,0 шт. і 13,0-14,6 см, кількість листків – 22,7-32,5 шт., 

асиміляційна поверхня однієї рослини – 452-628 см2. 

Менше розвиненими були рослини стевії у фазі бутонізації в 2017 і 

2018 рр. Наприклад, у 2017 р. висота рослин була в межах 45,0-45,7 см, 

ширина – 35,1-35,6 см, кількість стебел – 2,0-2,4 шт., їх довжина – 22,5-23,3 

см, пагонів першого порядку – 8,0-8,6 шт. і 12,8-13,2 см, кількість листків – 

22,1-22,0 шт., асиміляційна поверхня однієї рослини – 502-570 см2. Це 

пояснюється погодними умовами року: ГТК вегетаційного періоду в 2019 р. 

становив 0,9-1,2, в 2017 р.– 0,8-1,0. [235] 

З такими показниками як ширина рослин, кількість стебел та пагонів 

першого порядку різниці між цими варіантами не виявлено. За вихідної 

густоти стояння 80 тис.рослин/га ступінь розвитку рослин був меншим як 

порівняно з контролем, так і за вихідної густоти 100 тис./га (табл. 5.16). 
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Таблиця 5.16 

Розвиток рослин стевії залежно від вихідної густоти стояння, фази 
бутонізації (середнє за 2016-2018 рр.) 

Рік 

Вихідна 
густота, 

тис.рослин/
га 

Показники 1 рослини 

ви
со

та
, 

см
 

ш
ир

ин
а,

 
см

 Стебел*, 
шт. 

пагонів 
першого 

порядку*, 
шт. 

листків, 
шт. 

площа 
листкової 

поверхні, см2 

2016 

80 45,3 35,3 2,4/22,5 8,6/13,2 22,1 502 
90(контроль) 45,0 35,1 2,2/23,0 8,3/12,8 21,6 524 

100 45,7 35,6 2,0/23,3 8,0/13,1 22,0 570 
НІР05 0,2 0,2 0,13/0,1 0,2/0,2 0,2 28,7 

2017 

80 35,8 27,9 3,0/27,9 8,2/12,4 22,3 445 
90(контроль) 36,8 27,7 2,6/36,8 9,7/13,3 21,6 506 

100 42,5 26,0 3,1/43,7 12,3/14,0 27,9 585 
НІР05 2,1 0,4 0,17/5,1 1,3/0,4 1,9 26,2 

2018 

80 44,7 36,2 3,2/27,8 9,3/13,0 82,7 453 
90(контроль) 46,0 36,0 3,5/30,5 10,2/13,9 31,0 610 

100 46,5 36,0 3,7/36,7 13,0/14,6 32,5 628 
НІР05 0,5 0,1 0,16/3,0 1,2/0,5 2,5 58,1 

С
ер

ед
нє

 
за

 2
01

6-
20

18
 р

р.
 80 41,9 33,1 2,9/26,1 8,7/12,9 22,4 466,7 

90(контроль) 42,6 33,0 2,8/32,4 9,4/13,3 26,8 546,7 
100 44,9 32,5 2,9/34,6 11,1/13,9 28,5 594,3 

НІР05 1,2 0,4 0,2/2,3 1,4/0,3 1,3 32,6 
*Чисельник – кількість, шт.; знаменник – довжина, см. 

Вихідна густота стояння вплинула на загальну продуктивність стевії. 

Дослідження показали, що при зменшенні вихідної густоти від 100 

до 80 тис. рослин/га середня маса однієї рослини збільшується, а врожай всієї 

надземної маси, а також листків з одиниці площі – зменшується. Тому найнижча 

продуктивність стевії була за вихідної густоти стояння 80 тис.рослин/га. За 

вихідної густоти 100 тис.рослин/га в середньому за три роки були більшими, 

ніж за вихідної густоти 80 тис.рослин/га врожайність зеленої маси на 32,1 %, 

листків – на 26,0 %, урожайність сухої маси – на 19,3 %, сухих листків – на 20 % 

були більшими, ніж за вихідної густоти 80 тис.рослин/га [220, 241]. 

За вихідної густоти 90 тис./га (контроль) ці показники були також 

більшими порівняно з густотою 100 тис.рослин/га (див. табл. 5.17). 
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Таблиця 5.17 
Продуктивність стевії залежно від вихідної густоти стояння рослин 

(середня за 2016-2018 рр.) 

Рік 
Варіанти Урожайність 

зеленої маси т/га 
Урожайність сухої 

маси, т/га 
Вихідна густота, 

тис.рослин/га 
надземної 
частини 

у т. ч. 
листків 

надземної 
частини 

у т. ч. 
листків 

2016 80 22,7 16,2 7,5 2,1 
90 (контроль) 28,9 18,7 8,6 2,4 

100 32,7 21,5 10,4 2,9 
НІР

05
 3,3 2,7 1,5 0,3 

2017 80 25,8 14,4 7,6 1,9 
90 (контроль) 25,9 15,2 7,3 1,8 

100 26,2 16,8 8,4 2,3 
НІР

05
 1,1 0,9 0,5 0,2 

2018 80 33,6 21,3 9,8 5,1 
90 (контроль) 36,8 24,2 10,4 5,4 

100 38,9 27,0 11,0 5,7 
НІР

05
 2,1 2,6 0,5 0,3 

Середнє за 
2016-

2018 рр. 

80 27,4 17,3 8,3 3,0 
90 (контроль) 30,5 19,4 8,8 3,2 

100 32,6 21,8 9,9 3,6 
НІР

05
 2,0 1,9 0,7 0,3 

 

На загальну продуктивність стевії впливають також погодні умови 

вегетаційного періоду. За ГТК в період «сівба-сходи» 2,4 і впродовж 

вегетаційного періоду – 1,2 (2019 р.) відмічено менше випадання рослин та 

більш інтенсивний їх ріст і розвиток, що в кінцевому результаті сприяло 

підвищенню їх загальної продуктивності [237]. 

При значенні ГТК в період «сівба-сходи» на рівні 0,7-1,0 і вегетаційного 

періоду – 1,1 (2017, 2018 рр.) в процесі онтогенезу відмічено більше випадання 

рослин, менш інтенсивний їх ріст і розвиток та зменшення загальної 

продуктивності стевії. Тому врожайність зеленої маси в цьому випадку була 

меншою на 34,3 %, а сухої на 25,3 %, ніж у 2019 р. 
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Отже, проведені дослідження показали, що при розмноженні стевії за 

сівби насінням доцільно мати вихідну густоту 4-5 рослин на 1 м рядка, що 

забезпечує густоту стояння перед збиранням – 100-102 тис.рослин/га (ширина 

міжряддя 45 см). 

Як видно із даних табл. 5.15 і 5.17, за сівби у третій декаді травня 

відмічено інтенсивніший ріст рослин порівняно з другою (контроль) та 

першою декадами травня. Так, станом на 120-ту добу від появи сходів висота 

рослин була більшою, ніж на контролі на 4,2 см, кількість листків – на 2,4 шт., 

асиміляційна поверхня однієї рослини – на 680 см2, що пов’язано із кращим 

стартовим ростом рослин у цьому варіанті та кращими погодними умовами в 

період вегетації. 

Ріст і розвиток рослин стевії певною мірою залежав як від вихідної 

густоти, так і погодних умов вегетаційного періоду. У середньому за роки 

досліджень висота рослин, довжина стебел, пагонів першого порядку, 

кількість листків та асиміляційна поверхня однієї рослини були меншими за 

вихідної густоти 90 тис.рослин/га (контроль), так і 80 тис.рослин/га порівняно 

з густотою 100 тис.рослин/га. 

Вихідна густота вплинула на загальну продуктивність стевії. У 

середньому за три роки найвищу продуктивність стевії відмічено за вихідної 

густоти 4-5 рослин на 1 м рядка (100 тис.рослин/га), найменша – за 3-4 рослини 

на 1 м рядка (80 тис.рослин/га). Незалежно від вихідної густоти, найвища 

продуктивність стевії була при значенні ГТК в період «сівба-сходи» – 2,4 та 

впродовж вегетаційного періоду – 1,2. 

5.4. Удобрення стевії  гноєм та мінеральними добривами 

В умовах Правобережного Лісостепу України система удобрення 

стевії практично не вивчена. Є лише суперечливі відомості про вимоги 

культури до родючості ґрунту і реакцію рослин на окремі елементами 

живлення [17, 214, 240]. 

За даними на дослідження, що проводили у місцях походження стевії з 

відносно бідними за родючістю ґрунтами, дослідники [17, 86, 356] 
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стверджують про не обов’язкове застосування добрив під стевію. Шок, 

Молеро та інші [79, 366], навпаки, рекомендують вирощувати стевію на 

багатих органікою родючих ґрунтах, є дані про високу ефективність 

мінеральних добрив і їх спільне застосування з органічними [92, 239].  

Дослідження впливу удобрення на продуктивність стевії проводили 

упродовж 2006-2010 рр. на Дослідній станції овочевих культур 

(с. Мотовилівка, Фастівського р-ну, Київської обл.).  

У досліді висаджували вирівняну за ростом і розвитком розсаду. Посадку 

проводили безпосередньо з ящиків, у яких укорінювалися живці. Після посадки 

робили рясний полив ділянки, що забезпечувало високу приживаність рослин. 

Мінеральні добрива вносили у формах амонійної селітри, 34,5 % гранульованого 

суперфосфату, 19,5 % калійної солі та 40 % гною ВРХ. 

Аналіз зразків ґрунту проводили станом на 30 червня, який показав такі 

зміни вмісту елементів живлення залежно від системи удобрення. Внесення 

добрив забезпечило підвищення вмісту фосфору і калію в орному (0-20 см) та 

підорному (20-40 см) шару ґрунту. 

Збільшення дози мінеральних добрив від 60 до 120 кг/га покращило 

умови мінерального живлення стевії, підвищивши вміст нітратного азоту на 

3,0-3,4 мл/кг, фосфору – на 24-27, калію – на 8-12 мл/кг ґрунту (табл. 5.18). 

Таблиця 5.18 

Вміст елементів живлення у ґрунті у фазі бутонізації стевії 
залежно від фону живлення (середнє за 2006-2010 рр.) 

Удобрення Шар ґрунту, 
см 

Вміст, % 
N Р2О5 К2О 

1 2 3 4 5 
Контроль (без 
добрив) 

0-20 9,2 72 84 
20-40 9,7 71 80 

Гній   
30 т/га 

0-20 13,8 105 114 
20-40 10,8 76 93 

N60  
0-20 11,1 75 87 
20-40 10,6 77 81 

P60   
0-20 9,2 90 83 
20-40 9,4 80 83 
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Проодовження таблиці 5.18 

1 2 3 4 5 

К60   
0-20 9,8 80 96 
20-40 9,4 71 87 

N60К60   
0-20 10,9 76 92 
20-40 10,4 77 88 

N60Р60  
0-20 11,4 97 86 
20-40 10,6 85 80 

Р60К60  
0-20 9,8 102 91 
20-40 9,9 95 85 

N60Р60К60   
0-20 11,4 105 93 
20-40 11,0 88 81 

N120Р120К120  
0-20 14,5 114 104 
20-40 12,4 92 90 

N60Р120К120  
0-20 11,5 117 108 
20-40 10,6 95 87 

N60Р120К60 
0-20 11,5 118 90 
20-40 10,1 95 83 

Примітка: N – вміст нітратного азоту, мл/кг ґрунту 
 

Порівняно з контролем, де збереглося 77,8 % висаджених рослин, майже 

в усіх варіантах удобрення, крім N120Р120К120, спостерігали істотне покращення 

виживаності рослин стевії. Не достовірне зниження або підвищення 

виживаності їх було у варіантах з внесенням  і N120Р120К120. Найбільш 

позитивно на збереженість рослин стевії впливали варіанти: К60N60P60 – 81,0 % 

та N60 – 80,3 % і N60К60 – 81,0 %. Густота стояння рослин на інших варіантах 

була вищою порівняно з контролем і наближалася до варіанта із застосуванням 

30 т/га гною. Висока збереженість рослин на варіанті внесення азоту N60Р60К60 

пояснюється кращим укоріненням рослин після посадки [230]. 

Удобрення певним чином впливало на густоту стояння рослин перед 

збиранням (табл. 5.19). 
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Таблиця 5.19 

Вплив удобрення на густоту стояння та збереженість рослин  
стевії на час збирання, (середнє за 2006-2010 рр.) 

 

У фазі бутонізації найбільш інтенсивним ростом рослин стевії 

виділялися варіанти з удобренням N60Р120К60, N60Р60К60, Р60К60 та N120Р120К120 

кг/га д.р., де висота рослин становила відповідно 39,3, 36,8, 35,3 і 35,2 см. 

Ріст рослин у висоту в початковий період росту й розвитку стевії 

стимулювало добре забезпечення рослин рухомим фосфором і оптимальне 

поєднання його з іншими варіантами удобрення. Як наслідок, в цих 

варіантах, порівняно з контролем без добрив, спостерігалося істотне 

збільшення висоти − на 8,5-12,6 см (НІР05 =5,4) (рис. 5.8) [226, 239]. 

Удобрення 
Висаджено 

рослин, 
шт./м2 

Збереглося 
рослин, 
шт./м2 

Частка 
збережених 
рослин, % 

± до контролю 

рослин % 

Контроль − 
без добрив 

410 319 77,8 − − 

Гній, 30 т/га 410 330 80,5 11 2,7 
N60  410 329 80,3 10 2,5 
P60  410 327 79,8 8 2,0 
К60 410 323 78,8 4 1,0 
N60К60 410 329 80,3 10 2,5 
N60Р60 410 332 81,0 13 3,2 
Р60К60 410 325 79,3 6 1,5 
N60Р60К60 410 334 81,5 15 3,7 
N120Р120К120 410 324 79,1 5 1,3 
      НІР05 = 7 1,6 
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Рис. 5.8. Вплив доз і складу удобрення на висоту рослин стевії, фаза 

бутонізації, середнє за 2006-2010 рр. 
 

В умовах низької відносної вологості повітря і високих температур та 

дефіциту вологи в ґрунті біля кореневої системи стевії наявність елемента 

фосфору сприяли кращому росту рослин стевії у початковий період вегетації. І, 

навпаки, відсутність цього елемента живлення негативно впливали на ріст рослин.  

Добрива посилювали інтенсивність утворення пагонів у рослин стевії, 

особливо у фазі бутонізації. Найбільш інтенсивно рослини стевії утворювали 

пагони у варіантах внесення повних мінеральних добрив – N60Р60К60 кг/га д.р.; 

збільшення дози добрив до N120Р120К120 кг/га д.р або інших варіантах 

поєднаннях доз із діючою речовиною 120 кг/га д.р. істотно не впливали на 

інтенсивність утворення пагонів. Порівняно з контролем, із варіантів добрив 

тільки азот негативно впливав на інтенсивність утворення пагонів (рис. 5.9). 

НІР05 = 5,4 
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.  

Рис. 5.9. Вплив доз і складу удобрення на утворення пагонів у рослин 
стевії, середнє за 2006-2010 рр. 

Варіанти удобрення в переважно позитивно впливали на кількість 

утворених міжвузлів на рослинах стевії (рис. 5.10). 

 
Рис. 5.10. Вплив доз і складу удобрення на утворення міжвузлів 

у рослин стевії, фаза бутонізації, середнє за 2006-2010 рр. 
 

НІР05 = 11 НІР05 = 11 



168 
 

Інтенсивне утворення міжвузлів на рослинах стевії спостерігалося вже в 

початковий період вегетації. Упродовж фази бутонізації у варіантах контроль 

(без добрив), внесення 30 т/га гною, N60К60 інтенсивність утворення міжвузлів 

була значно нижчою, ніж повних мінеральних добрив (N120Р120К120), 

подвійного збільшення дози фосфору (N60Р120К60) або парного поєднання 

елементів живлення − N60Р60 і Р60К60. Наприкінці липня кількість міжвузлів на 

рослинах стевії у варіантах з N120Р120К120, N60Р120К60, N60Р60К60 було в 2-2,5 раза 

більшою, ніж на контролі. 

Наявність у зоні розміщення кореневої системи доступних елементів 

живлення стимулювало ділення клітин, що позитивно впливало на ріст і 

розвиток рослин стевії.  

Добрива стимулювали й процес утворення листків на рослинах стевії  

(рис. 5.11). 

Рис. 5.11. Вплив доз і складу удобрення на утворення листків у рослин 
стевії, середнє за 2006-2010 рр. 

Інтенсивність утворення листків у початковий період вегетації на 

варіантах внесення добрива була вищою, ніж на контролі. Наприкінці фази 

НІР05 = 21 
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бутонізації середня кількість листків на рослині у варіантах N120Р120К120, 

N60Р120К60 та N60Р60К60 була в 2,5 раза більшою, ніж на контролі без добрив. У 

варіанті зі внесенням лише азоту N60  облистяність рослин була близькою до 

рослин на контролі; на інших варіантах вона істотно перевищувала контроль. 

Серед окремих елементів живлення у початковий період росту й 

розвитку стевії найбільше значення мали фосфор і калій. Вплив гною у міру 

мінералізації посилюється [230, 397]. 

Як показали дослідження, проведені у фазі бутонізації стевії, 

добрива впливають на загальну площу листка і структуру сирої маси рослини 

(табл. 5.20). 

Таблиця 5.20 

Вплив удобрення на середні параметри рослини стевії  
на час збирання (середнє за 2006-2010 рр.) 

Удобрення 

Сира маса, г Площа 
листка, см2 

Питома маса, 
г /дм2 

рос-
лини 

± до 
конт-
ролю 

в т.ч. 
листя, г 

± до 
конт-
ролю 

рос-
лини 

± до 
конт-
ролю 

рос-
лини 

± до 
конт-
ролю 

Без добрив 
(контроль) 16,0 – 10,6 – 328 – 3,21 – 

Гній, 30 т/га 23,5 7,5 14,9 4,3 477 149 3,12 -0,09 
N60  19,4 3,4 15,5 4,9 406 178 3,06 -0,15 
P60  14,5 -1,5 9,26 -1,3 293 -35 3,16 -0,05 
К60 13,4 -2,6 9,24 -1,3 287 -41 3,22 0,01 
N60К60 13,6 -2,4 9,33 -1,2 315 -13 2,96 -0,25 
N60Р60 9,4 -6,6 6,35 -4,2 210 -118 3,02 -0,19 
Р60К60 22,8 6,8 14,9 4,4 476 148 3,13 -0,08 
N60Р60К60 21,2 5,2 14,0 3,5 491 163 2,85 -0,36 
N120Р120К120 21,2 5,1 14,0 3,5 534 206 2,63 -0,58 
N120Р120К60 21,8 5,8 15,1 4,5 487 158 3,10 -0,11 
N60Р120К60 18,9 2,8 12,8 2,3 464 136 2,77 -0,44 

НІР05 =  6,5  5,1  132  0,06 
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Середня маса свіжої рослини стевії зростала у варіантах внесення повної 

дози мінеральних добрив, що узгоджується з раніше наведеними показниками 

висоти рослин, кількістю міжвузлів пагонів і листків. Висока сира маса рослин 

була і у варіантах внесення 30 т/га гною і N60, хоча раніше за показниками 

інтенсивності ростових процесів ці варіанти не виділялися. 

Маса свіжого листка з рослини порівняно з контролем в цих варіантах 

теж набувала тенденції до збільшення. Частка листка в структурі сирої маси 

стевії коливалася від 64 до 69 %, хоча у варіантах внесення 30 т/га гною і Р60 

мала досить сильну тенденцію до зниження, що пов’язано з більш 

розвинутими на цих варіантах стеблами. 

Площа листкової поверхні рослини істотно збільшувалася у варіантах 

внесення N60Р60К60, N120Р120К120, N120Р120К60, N60Р120К60, 30 т/гa гною, Р60К60 і 

N60. Порівняно до контролю без добрив площа листкової поверхні на цих 

варіантах була на 40-60 % вищою. За окремого внесення Р60 і К60, сумісно 

N60Р60  до площі листка на одній рослині порівняно з контролем знижувалася 

на 10-30 %. Це пояснюється не зменшенням кількості листків, а зниженням 

маси одного листка. 

Повні мінеральні добрива в різних дозах і співвідношеннях елементів 

живлення, посилюючи інтенсивність фізіологічних процесів і активізуючи 

ріст і розвиток рослин, сприяли утворенню пагонів, міжвузлів і листків, 

хоча й порівняно з контролем не підвищували середню площу й питому масу 

листків стевії [227, 230, 241]. 

У варіанті застосування гною порівняно з контролем спостерігалося не 

лише стимулювання утворення пагонів, міжвузлів і листків, а й збільшення 

середньої площі одного листка. 

Окремі азотні добрива, (N60 кг/га д.р.) (N120Р120К120 кг/га), які незначно 

впливають на утворення пагонів, міжвузлів і листків, позитивно впливали на 

масу рослин за рахунок більшої площі листків. 

Якщо за роздільного внесення фосфору й калію позитивний вплив 

добрив на утворення пагонів, міжвузлів і листків нівелюється зменшенням 
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площі листків, то у варіантах повних добрив, окремо азоту і двох компонентів 

частка листків і їх площа зменшуються меншою мірою, а інтенсивний 

процес новоутворення дає змогу збільшити сиру масу рослин, площу й масу 

листка на рослині. 

Добрива позитивно впливали на вміст сухої речовини в листках стевії, 

який пов’язаний із ступенем забезпечення рослин водою і, як наслідок, 

впливом на вміст вологи в листках досліджуваних варіантів доз і складу 

удобрення (рис. 5.12). 

 
Рис. 5.12. Вплив доз і складу  удобрення на вміст сухої речовини в 

листках стевії, середнє за 2006-2010 рр. 

Найменший вміст сухої речовини в листках стевії був у варіанті 30 т/га 

гною – 22,2%. Найбільш позитивний вплив на вміст сухої речовини в листку 

був у варіанті застосування суперфосфату P60 кг/га д.р. – 25,8 %. 

Між іншими варіантами і контролем різниці були в межах похибки 

досліду. Фон живлення рослин стевії істотно впливав на стійкість рослин до 

хвороб «комплексного в’янення», що викликаються грибними інфекціями 

родів Alternaria, Botritis, Fusarium. Облік ураженості рослин стевії хворобами 

за методикою балової оцінки, що розроблено в Інституті за участю автора, 

свідчить про помітне підвищення стійкості рослин до хвороб залежно від фону 

живлення (табл. 5.21) [85, 239]. 

НІР05 = 1,8 
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Таблиця 5.21 
Ступінь поширення і розвитку хвороб на рослинах стевії медовії залежно 

від доз і складу удобрення (середнє за 2006-2010 рр.) 

 

У більшості варіантів добрив, за винятком варіанта P60, істотно 

знижувався показник  поширеності хвороби  на рослинах стевії. Інтенсивність 

розвитку хвороби знижується на варіантах внесення повних мінеральних 

добрив, гною і поєднання двох елементів живлення [241]. 

На вміст азоту в листках стевії мінеральні добрива впливали слабо, що 

пов’язано зі специфікою поглинання цього елемента за фазами росту й 

розвитку рослини. Так, підвищений вміст азоту в листках рослин на контролі 

можна пояснити тим, що ці рослини за фізіологічним розвитком відставали від 

інших рослин, тобто знаходилися в більш молодому фізіологічному стані. 

Стійкість рослин стевії до розвитку хвороб найбільш зросла на 

варіантах внесення Р60К60, N60Р120К120, N120Р120К120, 30 т/га гною – відповідно 

до 0,39, 0,60, 0,75 і 0,82 балів (на контролі 1,03 бали, НІР05 =0,19). 

Фон  
живлення 

Д
ос

лі
дж

ен
о 

ро
сл

ин
, ш

т.
  

Х
во

ри
х 

ро
сл

ин
, ш

т.
 Поширеність 

хвороби, % 
Розвиток  

хвороби, балів 

середнє  
± до 

контро-
лю 

середнє  
± до 

контро-
лю 

Контроль – 
без добрив 319 184 57,6 – 1,03 – 

Гній, 30 т/га 330 151 45,6 -12,0 0,82 -0,21 
N60 353 183 51,8 -5,8 1,36 0,33 
P60 327 242 74,0 16,4 1,67 0,64 
К60 324 191 58,9 1,3 1,31 0,28 
N60К60 339 183 54,0 -3,6 1,01 -0,02 
N60Р60 385 212 55,0 -2,6 0,92 -0,11 
Р60К60 330 106 32,0 -25,6 0,39 -0,64 
N60Р60К60 334 152 45,9 -11,7 0,85 -0,18 
N120Р120К120 330 132 40,1 -17,5 0,75 -0,28 
N60Р120К120 325 73 22,3 -35,3 0,60 -0,43 
N60Р120К60 335 143 42,7 -14,9 0,92 -0,11 

НІР05 = 29  7,1  0,19 
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На врожайність сирої маси, порівняно з контролем, найменше впливали 

однокомпонентні азотні добрива; у варіанті N60 приріст був у межах похибки 

досліду – 0,11 т/га; в межах похибки досліду приріст був і у варіанті N60Р60 – 

0,91 (НІР05 = 1,1 т/га) (табл. 5.21). 

Таблиця 5.21 

Вплив удобрення на врожайність сирої маси стевії, т/га 
(середнє за 2006-2010 рр.)  

Удобрення Урожайність сирої маси, т/га ± до контролю 
Без добрив  (контроль) 12,41 -- 
Гній, 30 т/га 16,78 4,37 
N60 12,52 0,11 
P60 13,61 1,20 
К60  14,52 2,11 
N60К60  14,66 2,25 
N60Р60  13,32 0,91 
Р60К60  14,13 1,72 
N60Р60К60  16,44 4,50 
N120Р120К120  16,01 4,03 

НІР05 1,1 - 
 

Спільне внесення двох елементів живлення N60К60 забезпечило більш 

високий приріст урожайності – 2,25 т/га, ніж поєднання Р60К60 і N60Р60 – 

відповідно 1,72 і 0,91 т/га.  

У варіантах внесення 30 т/га гною отримано приріст урожайності сирої 

маси стевії – 4,37 т/га, у варінті із застосуванням повного мінерального 

добрива N60Р60К60 – 4,50 т/га; застосування подвійної дози повного добрива 

N120Р120К120 призводило до помітного зниження врожайності сирої 

маси – 4,03 т/га (НІР05 = 1,1 т/га).  

Як і за врожайністю сирої маси стевії, приріст сухої маси у варіанті 

внесення 30 т/га гною становила 0,61 т/га, далі йшли варіанти із застосуванням 

повних мінеральних добрив N60Р60К60 – 0,63 т/га; застосування подвійної дози 

повного удобрення N120Р120К120 забезпечувало приріст урожайності  

сухої маси порівно з варіантом N60Р60К60 в межах похибки досліду – 0,07 т/га 

(НІР05 = 0,41 т/га) [226].  
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Удобрення мали сильний вплив на збір сухої маси рослин стевії 

(табл. 5.22). 

Таблиця 5.22 
Вплив удобрення на врожай сухої маси стевії, т/га 

(середнє за 2006-2010 рр.)  
Варіант досліду Урожайність сухої маси, т/га ± до контролю 

Без добрив (контроль ) 0,34 – 
Гній 30 т/га 0,95 0,61 
N60 0,35 0,01 
P60 0,50 0,16 
К60 0,63 0,29 
N60К60 0,65 0,31 
N60Р60 0,46 0,12 
Р60К60 0,58 0,24 
N60Р60К60 0,97 0,63 
N120Р120К120 0,90 0,56 

НІР05 = 0,41 
 

Використання мінеральних добрив, що містять один чи два елементи 

живлення, не забезпечували високої врожайності сухої маси, хоча приріст 

урожайності в більшості варіантів, крім N60 і N60Р60, істотно перевищувала 

контроль. 

Під впливом досліджуваних органічних і мінеральних добрив у сухій 

масі стевії частка листків коливалася від 35,7 до 52,1% (на контролі – 40,1%). 

Найбільш цінною складовою сухої маси стевії є листка. Саме воно є 

основним джерелом для виробництва ліків та інших продуктів. 

Істотне збільшення частки листків спостерігалося за варіантами 

удобрення: N60K60 і N60Р60K60- відповідно 12,0 і 6,2 %. 

Отже, за вирощування стевії на чорноземних середньосуглинних 

ґрунтах рослини добре реагують на внесення органічних і мінеральних добрив. 

Кращим варіантом визначено внесення 30 т/га гною – приріст урожайності 

1,68 т/га та мінеральних добрив N60Р60К60 − приріст становив 1,68 т/га. 

Збільшення норми мінеральних добрив до N120Р120К120 кг/га д.р., а також зміна 

співвідношення між елементами, призводили до зниження прирісту [241]. 
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Структуру сухої маси стевії за застосування різних удобрення 

представлено на рис. 5.13.  
 

 
Рис. 5.13. Вплив фону живлення на структуру сухої маси стевії, 

середнє за 2006-2010 рр. 
 

Роздільне застосування мінеральних добрив N60, Р60 і К60, а також 

попарне внесення двох елементів добрив N60Р60, N60К60, Р60К60 підвищувало 

врожайність рослин стевії меншою мірою, ніж повне мінеральне добриво. 

5.5. Вплив строків і способів посадки розсади на ріст, розвиток і 

продуктивність стевії 

Розширення в найближчому майбутньому площ під стевією потребує 

глибокого вивчення особливостей технології вирощування за ґрунтово-

кліматичними регіонами України. Це стосується строків посадки, ширини 

міжрядь та відстані між рослинами стевії в рядку. 

Для оптимального росту й розвитку ростин стевії середньодобова 

температура повітря повинна бути не нижче 13-14 °С, тому що за нижчих 

температур призупиняється ріст, сповільнюється хід фізіологічних процесів, 

що спричиняє депресію у рослин. На приживаність рослин впливає 

НІР05 = 2,1 
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температура ґрунту − на глибині 10 см вона має бути не нижче 14-15 °С 

[17, 18, 79]. 

Враховуючи, що в регіоні квітень є найбільш сприятливим місяцем для 

вкорінення живців, цьому періоду має передувати до 30 діб. 

Не менш важливим питанням технології вирощування стевії є 

визначення оптимальної площі живлення рослин з урахуванням ширини 

міжрядь і відстані між рослинами в ряду. За даними ряду авторів [5, 8, 12], 

оптимальною відстанню між рослинами в ряду є 20 см, хоча забезпечити 

велику щільність рослин в ряду технічно складно, особливо за умов 

використання розсади в торф’яних горщиках. 

Деякі зарубіжні автори [52, 143, 396] оптимальною густотою стояння стевії 

вважають 80-120 тис.рослин/га, саме з цих позицій формується розміщення 

розсади у рядку. Труднощі складають також питання відсутності спеціальних 

машин для садіння й знарядь для догляду за рослинами під час вегетації. 

Однією із важливих умов вирощування високих урожаїв є оптимальна 

густота стояння рослин в полі. Ця проблема знайшла відгук у багатьох 

зарубіжних вчених. Так, М. Sakaguchi [360], вивчаючи густоту насадження 

стевії в межах від 80 до 400 тис.рослин/га, довів, що найбільш ефективним є 

розміщення на 1 гектарі 100 тис.рослин. У Парагваї [275] кращим варіантом 

виявився 45 тис.рослин/га, а в Каліфорнії [292] – не більше 200 тис.рослин/га. 

Рекомендації досліджень цих авторів відносяться до вирощування стевії як 

багаторічної культури. 

Густота стояння рослин стевії в Західному Лісостепу України у 

початкові фази росту й розвитку рослин за біометричними вимірами не 

виявили різниці щодо висоти рослин, числа міжвузлів і кількості стебел. 

Через деякий час ця різниця починає проявлятися. За густоти стояння 

120 тис.шт./га рослини були нижчі на 10-12 %, ніж за густоти 80 тис.шт./га, 

число міжвузлів – дещо більшим, що давало кращу облистяність рослин. 

Варіанти з різною густотою стояння рослин відрізнялися за урожаєм маси 

листків. У варіантах з меншою густотою маса однієї рослини збільшувалась: 
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за 80 тис. шт./га вона становила відповідно 168 і 60 г; за 100 тис. шт./га – 160 

і 55 г; за 120 тис.шт./га – 149 і 50 г. Встановлено також різницю у 

відсотковому співвідношенні сухої маси листків і стебел. Із збільшенням 

густоти стояння співвідношення між листками й стеблами зростало від 54 

до 58 %, із зменшенням – знижувалося відповідно до 46-48 %. 

У дослідах лабораторії технології вирощування стевії вивчали густоту 

посадки розсади від відстані між рослинами в рядку за такими схемами: 

45 х 20 см, 45 х 30 см, 45 х 40 см; 60 х 20 см, 60 х 30 см, 60 х 40 см.  

Дослідження показали, що за розрідженої посадки (при більшій площі 

живлення рослини), маса однієї рослини збільшується, а врожай всієї 

надземної маси й листків – зменшується.  

У результаті проведених досліджень виявлено, що при вирощуванні 

стевії в умовах Лісостепу України доцільно висаджувати за схемою 45 х 20 см, 

де 45 см ширина міжрядь, а 20 см – відстань між рослинами в рядку. Така 

схема посадки забезпечує густоту стояння 111 тис. рослин/га і дає змогу 

найбільш повно використати родючість ґрунту з урахуванням біологічного 

потенціалу стевії. За такої густоти одержано максимальний урожай 

загальної маси сирих листків стевії. Позитивно впливає на підвищення 

врожаю зеленої маси з одиниці площі підвищення густоти стояння за 

рахунок зменшення ширини міжрядь від 60 до 45 см. Урожай сухих листків 

при цьому становить у середньому 2,4 т/га, що на 15-20 % вище порівняно з 

урожаєм, отриманим за міжряддя 60 см [222, 226]. 

Використання міжрядь завширшки 45 і 60 см дало змогу використовувати 

наявні в господарствах машини для садіння і знаряддя з догляду за рослинами. 

Як за вегетативного, так і за насіннєвого розмноження рослини стевії 

висаджуються в поле у вигляді розсади, яка вирощувалася до досягнення 

певних показників (стандартів). Для вивчення впливу способу формування 

розсади на ріст, розвиток і продуктивність рослин стевії за контроль 

використовували рослини безпосередньо з ящиків, в яких вона укорінювалася 

після живцювання. Перевага його у відносно малій трудомісткості, 
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задовільній транспортабельності; недоліки – ушкодження кореневої системи 

під час пересадки, зниження приживаності. 

Другий спосіб розмноження стевії – вирощування розсади в торф’яних 

горщиках. Його перевага в добрій приживаності, високій адаптації до 

несприятливих зовнішніх умов; недоліки – певне подорожчання і збільшення 

трудомісткості, що пов’язана як з пересадкою в горщики, так із 

транспортуванням у поле. 

Третій спосіб розмноження стевії – використання паперових касет. Його 

перевага у меншому ушкодженні кореневої системи під час пересадки, 

відносній дешевизні вирощування й транспортування, недолік – відсутність 

вітчизняного виробництва таких касет. 

Термін посадки розсади істотно вплинув на приживаність і густоту 

рослин перед збиранням. Порівняно з контролем – посадка розсади у другій 

декаді травня – у варіантах більш пізніх строків (ІІІ декада травня і 

І декада червня) приживаність покращувалася, а густота рослин на час 

збирання теж була вищою. Зниження густоти стояння рослин у варіанті 

раннього строку посадки пов’язано з несприятливими погодними умовами, що 

складалися в травні для приживаності розсади, а також поширенням хвороб 

цього терміну посадки. 

За способами формування розсади посадки приживаність і густота 

рослин перед збиранням змінювалися так. Найбільша загибель рослин за всіма 

термінами посадки була у варіанті посадки розсади безпосередньо в ґрунт, 

оскільки при цьому травмувалася коренева система і були гірші умови для 

приживаності. Найбільш висока густота стояння на час  збирання була у 

варіантах, де розсаду висаджували в торф’яних горщиках і паперових касетах, 

які при посадці захищали кореневу систему розсади від травмування і сприяли 

кращому адаптуванню рослин до польових умов. 

Строки посадки та спосіб формування розсади певним чином вплинули 

на приживаність рослин та кінцеву густоту стояння рослин стевії (табл. 5.22).  
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Таблиця 5.22 
Вплив строку посадки, ширини міжрядь і способу підготовки розсади на 

густоту стояння рослин, шт./обліковій діл. (середнє за 2006-2010 рр.) 

Строк 
посадки, 
декада 

Ширина 
міжрядь, 

см 

Висадка 
Середнє ± 

до 45 см з ящиків 
(контроль) 

торф’яні 
горщики 

паперових 
касет 

Прижилося рослин  
 шт. % шт. % шт. %   

Травень ІІ, 
контроль 

45 233 94,0 233 94,0 240 96,8 94,9 – 
60 167 89,8 181 97,3 180 96,8 94,6 -0,3 

Травень ІІІ 
45 241 97,2 243 98,0 241 97,2 97,5 – 
60 181 97,3 180 96,8 180 96,8 97,0 -0,5 

Червень І 
45 241 97,2 241 97,2 245 98,8 97,7 – 
60 185 99,5 186 100,0 186 100 99,8 2,1 

Середнє – 95,8 – 97,2 – 97,7   
± до контролю – – – 1,4 – 1,9   

Збереглося рослин до збирання 
 шт. % шт. % шт. %   

Травень ІІ, 
контроль 

45 196 79,0 194 78,2 209 84,3 80,5 - 
60 129 69,4 147 79,0 147 79 75,8 -4,7 

Травень ІІІ 
45 191 77,0 220 88,7 215 86,7 84,1 – 
60 150 80,6 163 87,6 160 86 84,7 0,6 

Червень І 
45 220 88,7 222 89,5 212 85,5 87,9 – 
60 152 81,7 173 93,0 171 91,9 88,9 1,0 

Середнє – – 79,4 – 86,0 – 85,6  
± до контролю – – – – 6,6 – 6,2  

НІР05 строку і способу посадки 1,9%, способу висадки розсади 0,6%. 

 

Певний вплив на густоту стояння рослин мала й площа живлення. У 

варіантах з міжряддями 45 см відсоток рослин, що збереглися на час збирання, 

був вищий, ніж з міжряддями 60 см, хоча різниця між варіантами була не 

велика [220, 238]. 

Досліджувані елементи технології вирощування стевії мали істотний 

вплив на висоту рослин (рис. 5.14). 
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Рис. 5.14. Вплив ширини міжрядь і строку садіння на висоту  

рослин стевії, см, середнє за 2006-2010 рр. 

За варіантами строків садіння розсади стевії вища висота була у 

рослин другого і третього строків посадки  порівняно з варіантом посадки 

у ІІ декаді травня. 

Істотний вплив на висоту рослин стевії мали варіанти вирощування 

розсади в торф’яних горщиках і паперових касетах. За середньої висоти 

рослин на контролі, де розсада висаджувалася у ґрунт з ящиків, в яких вона 

укорінювалася, становила 23,7-36,4 см, у варіантах з розсадою в торф’яних 

горщиках і паперових касетах вона становила відповідно 44,0-52,2 і 

35,6-43,6 см.  

Найбільший активний ріст рослин стевії спостерігався в серпні, коли 

випадали надмірні опади й істотно підвищувалася відносна вологість повітря. 

За строками посадки найбільший приріст середньої висоти рослин був у 

варіантах третього строку посадки – 18,4 см; у варіантах першого і другого 

строків він становив відповідно 15,4 і 15,3 см. 

Розсада, вирощена в паперових касетах, за висотою перевершувала 

контроль, але поступалася висоті розсади, вирощеної в торф’яних горщиках. 

НІР05 загальна 3,8 



181 
 

Особливо інтенсивним ростом виділялася розсада, вирощена в 

торф’яних горщиках, у варіантах другого і третього строків посадки. У ці 

строки посадки варіанти з використанням розсади із ящиків, в яких 

укорінювалися живці, помітно відставали у рості. 

Стосовно впливу ширини міжрядь на висоту рослин, то помітної різниці 

не встановлено, хоча тенденція переваги у рості за посадки розсади з 

міжряддями 45 см зберігалася. На час збирання найбільшу висоту мали рослини 

у варіантах з використанням розсади в торф’яних горщиках за посадки у 

ІІІ декаду травня і І декаду червня (другого і третього строків посадки). 

Найменшу висоту мали рослини у варіантах, розсада яких висаджувалася без 

попередньої підготовки в ґрунт, хоча за більш ранніх строків посадки висота 

рослин була більшою, ніж за пізніх. Це пояснюється перевагами, які мали 

рослини, що були висаджені в торф’яні горщики, для адаптації до польових 

умов – коренева система рослин не травмувалася, вони були краще забезпечені 

вологою в початковий період вегетації, оскільки перед посадкою горщики 

рясно поливалися. Меншіою мірою, але такі самі переваги мала розсада, що 

формувалася в паперових касетах, що забезпечило і цим рослинам умови для 

інтенсивнішого росту порівняно з розсадою на контролі. 

За строками посадки інтенсивність росту рослин, що були висаджені з 

використанням торф’яних горщиків, була менш помітною, оскільки умови їх 

росту і розвитку мало змінювалися після пересадки в ґрунт. У той самий час 

інтенсивність росту й розвитку рослин, які були висаджені безпосередньо з 

ящиків, в яких вони укорінювалися, була на багато нижчою, оскільки у пізніші 

строки посадки високі температури і низька відносна вологість створювали 

несприятливі умови для приживаності цих рослин у другий і особливо 

в третій строк посадки, коли помітно скорочувався і період їх активного 

росту і розвитку [241]. 

Строки посадки, ширина міжрядь при посадці і спосіб формування 

розсади істотно впливали на утворення пагонів рослинами стевії (рис. 5.15). 
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Рис. 5.15. Вплив строків посадки і ширини міжрядь 45см та 60 см на 

утворення пагонів рослинами стевії, шт./рослину, середнє за 2006-2010 рр.  

За всіх строків посадки інтенсивність утворення пагонів була 

найменшою у варіанті з висадженням розсади безпосередньо з ящиків, а 

найбільшою – розсадою в торф’яних горщиках; варіант висаджування 

розсадою в паперових касетах займав проміжне положення. 

На середню кількість пагонів на одній рослині строки посадки мали 

менший вплив, хоча інтенсивність утворення пагонів була вищою у варіантах 

з більш ранніх. 

Середня кількість пагонів на одній рослині у варіантах посадки розсади 

з міжряддями 45 і 60 см була практично однаковою, але інтенсивність 

утворення нових пагонів була дещо вищою за посадки розсади з міжряддями 

45 см. Вплив елементів технології вирощування стевії на формування листків 

на рослинах був аналогічним з утворенням пагонів (рис. 5.16). 

НІР05 загальна 5,2 
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Рис. 5.16. Вплив строків посадки і ширини міжрядь 45 см – 60 см на 

утворення листків стевії, шт./рослину, середнє за 2006-2010 рр. 
 

Кількість листків на рослині стевії найбільш змінювалася під впливом 

способу підготовки розсади. Так, середня кількість листків на одній рослині 

була істотно більшою на варіантах формування розсади в торф’яних горщиках. 

Особливо це було помітно у варіантах другого і третього строків посадки. На 

кінець липня середня облистяність однієї рослини у варіантах з формуванням 

розсади в торф’яних горщиках була в два рази вищою, ніж на контролі. 

На варіантах з формуванням розсади в паперових касетах утворення 

листків за строками посадки більш збігалося з контрольним варіантом, що 

пов’язано з тривалим періодом адаптації рослин за несприятливих погодних умов. 

За варіантами способів посадки розсади істотні переваги були за 

варіантом з міжряддями 45 см. Однак ця тенденція залежить від строку 

посадки і способу підготовки розсади [226]. 

Вміст сухої речовини в листках стевії  в липні за досліджуваними 

елементами технології вирощування теж істотно змінювався (рис. 5.17). 

НІР05 загальна 41 
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Рис. 5.17. Вплив строків посадки і ширини міжрядь 45 см – 60 см на вміст 

сухої речовини в листках стевії, %, середнє за 2006-2010 рр.  

За рахунок кращого зневоднення рослин, висаджених розсадою в 

торф’яних горщиках, вміст сухої речовини в листках був найменший – в 

середньому 47,0 %; на варіантах, в яких висаджувалася розсада безпосередньо 

з ящиків, в яких вона укорінювалася, і сформованій в паперових касетах, вміст 

сухої речовини в листках становив відповідно 54,1 і 54,0 %. З огляду на ці дані, 

можна припустити, що розсада, що сформована в торф’яних горщиках, краще 

зберігає кореневу систему під час пересадки, має кращий ріст і розвиток 

рослин, що й забезпечує більш сприятливий водний режим для рослин стевії. 

Таким чином, строки посадки впливали на вміст сухої речовини в 

листках стевії. Якщо за посадки у ІІ декаді травня середній відсоток сухої 

речовини в листках становив 54 %, то в ІІІ декаді травня і в І декаді червня – 

відповідно 50,2 і 50,9 %, тобто ступінь зневоднення рослин стевії в ці строки 

посадки був дещо вищим, ніж у другу декаду травня. Це пояснюється більш 

сприятливими погодними умовами для приживаності розсади, росту і 

розвитку кореневої системи за посадки в другу декаду травня. Порівняно 

низький вміст сухої речовини в листках стевії за третього строку посадки 

розсади можна пояснити більш молодим станом рослин на час обліку, а отже 

й кращим зневодненням листків [238].  

НІР05 загальна 3,4 
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Строки і способи посадки розсади та спосіб підготовки розсади стевії 

певним чином впливали на ураженість рослин хворобами (табл. 5.23). 

Таблиця 5.23 

Вплив строків, способу посадки та способу підготовки розсади на 
ураженість рослин стевії хворобами ( гриб Alternaria)  

(середнє за 2006-2010 рр.) 

Строк 
посадки розсади 

Ширина 
міжрядь, 

см 

Висадка розсади 
з ящиків 

(контроль) 
торф’яні 
горщики 

паперових 
касет 

Поширеність хвороби, % 
ІІ декада травня – 

контроль 
45 83,6 82,9 82,7 
60 64,6 58,1 58,3 

ІІІ декада травня 
45 79,4 47,6 51,2 
60 64,8 49,1 55,3 

І декада червня 
45 44,8 41,3 43,4 
60 65,1 43,3 46,5 

НІР05 для строку і способу посадки 3,8, способу підготовки розсади 1,6 
Інтенсивність розвитку хвороб, бал 

ІІ декада травня – 
контроль 

45 1,78 1,50 1,65 
60 1,38 1,03 1,12 

ІІІ декада травня 
45 1,41 1,07 0,96 
60 1,26 0,84 0,88 

І декада червня 
45 0,48 0,15 0,21 
60 0,35 0,17 0,18 

НІР05 для строку і способу посадки 0,4, способу підготовки розсади 0,2 % 
 

На поширеність хвороб (гриб Alternaria) й інтенсивність їх розвитку 

найбільше впливали строки посадки. На варіантах першого строку посадки 

поширеність хвороб становила 83,6 %, другого й третього – відповідно 79,4 і 

44,8 %. Зниження стійкості рослин стевії ранніх строків посадки до 

захворювань пояснюється впливом несприятливих погодних умов і, можливо, 

більш старшим їх віком [85, 241]. 

Інтенсивність розвитку хвороб за варіантами строків сівби становила: за 
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посадки в ІІ декаді травня 1,78 балів, в ІІІ декаді травня – 1,41 балів і в І декаді 

червня 0,48 балів, тобто тривалий період адаптації і депресія рослин внаслідок 

несприятливих погодних умов для приживаності і росту рослин стевії істотно 

знизили імунітет рослин. 

Кращий спосіб підготовки розсади за ступенем ураженості рослин 

хворобами за строками посадки був у торф’яних горщиках; інтенсивність 

розвитку хвороб на цьому варіанті підготовки розсади становила 1,78 балів, на 

контролі 1,50 балів і на варіантах з розсадою в паперових касетах – 1,65 балів. 

Аналогічна тенденція за досліджуваними варіантами була і за поширеністю 

хвороб [85]. 

Про вплив досліджуваних елементів технології вирощування стевії на 

врожайність сирої маси рослин можна розмірковувати за даними табл. 5.24. 

Таблиця 5.24 

Урожайність сирої маси стевії  залежно від строків і способів посадки та 
підготовки розсади, т/га (середнє за 2006-2010 рр.)  

 

Врожайність сухої маси за варіантами елементів технології 

вирощування стевії змінювалася в основному аналогічно врожайності сирої 

маси (табл. 5.25). 
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Таблиця 5.25 

Урожайність сухої маси стевії залежно від строків і способів посадки та 
підготовки розсади, т/га (середнє за 2006-2010 рр.)  

 

За посадки стевії в ІІІ декаді травня порівняно з варіантом ІІ декади 

травня приріст збору сухої речовини становив 0,38 т/га (НІР05 = 0,08). За 

врожаями сухої маси першого і третього строків посадки достовірної 

різниці не було.  

У варіанті посадки розсади з міжряддями 45 см (111,1 тис.рослин/га) 

порівняно з міжряддями 60 см урожайність сухої речовини за строками 

посадки була істотно вищою лише за посадки в ранній і пізній строки – в 

середньому на 0,46 і 0,56 т/га; у варіанті посадки в ІІІ декаді травня вона теж 

була істотною (НІР05 = 0,06). 

Із варіантів висадки розсади кращий був: висадка розсади із торф’яних 

горщиків – середній приріст урожайності сухої речовини порівняно з 

контролем, становив 1,30 т/га (HІP05 0,08 т/га) [226, 241]. 

Строк посадки 

Ш
ир

ин
а 

мі
ж

ря
дь

, с
м 

Спосіб формування розсади 

С
ер

ед
нє

 

± 
до

 4
5 

см
 

С
ер

ед
нє

 

± 
до

 ІІ
 д

ек
ад

и 
тр

ав
ня

 Без 
форму-
вання -
контроль 

Торф’яні 
горщики 

Папе-
рові 
касети 

ІІ декада травня 
(контроль) 

45 1,48 1,99 1,24 1,36 – 
1,27 - 

60 0,70 1,29 0,93 0,82 0,46 

ІІІ декада травня  
45 1,00 3,09 1,5 1,25 – 

1,66 0,38 
60 0,89 1,96 1,49 1,19 0,06 

І декада червня  
45 0,88 2,48 1,28 1,08 – 

1,33 0,05 
60 0,33 2,27 0,71 0,52 0,56 

Середнє 0,88 2,18 1,19     

± до контролю – 1,30 0,31     

НІР05 для строку і способу посадки 0,08, способу підготовки розсади 0,06 
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Частка стебел у сухій масі була вищою у варіантах без спеціальної 

підготовки розсади. Строки посадки і ширина міжрядь не істотно впливали на 

морфологічну структуру сухої маси. Так, за посадки в другій декаді травня 

кількість листкі на контролі становило 31,1 %, у третій декаді травня – 32,5 %, 

в першій декаді червня – 30,6 %; за ширина міжряддя 45 см – відповідно – 

33,9 % – 29,9 %, ширина міжряддя 60 см – 35,0 % – 26,3 % (таб. 5.26). 

Таблиця 5.26 

Урожайність сухої маси стевії залежно від способу 
підготовки розсади, т/га (середнє за 2006-2010 рр.)   

 

Структура сухої маси рослин під впливом елементів технології 

вирощування змінюється через певні зміни морфологічної будови. Так, вміст 

листя в сухій масі був дещо вищим у варіантах третього й другого строків 

посадки, що пов’язано з кращою облистяністю і меншою ураженістю рослин 

хворобами (рис 5.18). 

Строк посадки 

Ш
ир

ин
а 

мі
ж

ря
дь

, с
м 

Спосіб формування розсади 

С
ер

ед
нє

 

± 
до

 4
5 

см
 

С
ер

ед
нє

 

± 
до

 ІІ
 д

ек
ад

и 
тр

ав
ня

 Без 
форму-
вання -

контроль 

Торф’яні 
горщики 

Папе-
рові 

касети 

ІІ декада травня – 
контроль 

45 0,48 0,79 0,44 1,36 – 
1,27 – 

60 0,27 0,51 0,33 0,82 0,46 

ІІІ декада травня  
45 0,38 1,35 0,54 1,25 – 

1,66 0,38 
60 0,33 0,86 0,59 1,19 0,06 

І декада червня  
45 0,35 1,08 0,48 1,08 – 

1,33 0,05 
60 0,13 0,87 0,27 0,52 0,56 

Середнє 0,34 0,88 0,43     

± до контролю – 0,40 0,46     

НІР05=строку і способу посадки 0,08, способу підготовки розсади 0,06 
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Рис. 5.18. Структура сухої речовини стевії залежно від способу посадки і 

ширини міжрядь, %, середнє за 2006-2010 рр.  
Найбільш господарсько-цінною частиною рослин стевії, які містять 

солодкі глікозиди, є сухі листки. Найціннішою частиною врожаю стевії є 

листки. Врожайність їх забезпечується оптимальною площею, густотою 
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стояння рослин, темпами росту й розвитку, інтенсивністю їх освітлення [95]. 

Як видно із даних табл. 5.27, урожайність сухих листків стевії залежно 

від строків посадки коливалась, на контролі від 0,69 т/га (ІІІ декада травня) і 

до 0,39 т/га (ширина міжряддя 45 см); за ширини міжряддя 60 см – відповідно 

0,37 т/га, 0,44 т/га і 0,18 т/га (табл. 5.27). 

Таблиця 5.27 

Урожайність сухих листків стевії залежно від строків і способів посадки 
та підготовки розсади, т/га (середнє за 2006-2010 рр.)  

Строк посадки 

Ш
ир

ин
а 

мі
ж

ря
дь

, 
см

  
Висадки розсади 

С
ер

ед
нє

 

± 
до

 
45

 с
м 

С
ер

ед
нє

 

± 
до

 ІІ
 

де
ка

ди
  

з ящиків 
(контроль 

торф’я-
ні гор-
щики 

папе-
рові 
касети 

ІІ декада травня 
(контроль) 

45 0,69 0,91 0,56 0,63 - 1,27 - 
60 0,37 0,63 0,43 0,40 0,23 

ІІІ декада 
травня  

45 0,52 1,54 0,71 0,62 - 1,66 0,21 
60 0,44 1,02 0,64 0,54 0,08 

І декада  
червня  

45 0,39 1,19 0,73 0,56 - 1,33 0,07 
60 0,18 1,14 0,36 0,27 0,29 

Середнє 0,43 1,07 0,57     
± до контролю – 0,64 0,14     

НІР05  для строку і способу посадки 0,12, способу підготовки розсади 0,06 
 

Найвища врожайність сухих листків стевії отримано за висадки стевії із 

торф’яних горщиків: за посадки в третій декаді травня – 1,54 т/га (ширина 

міжряддя 45 см); за ширини міжряддя 60 см – відповідно 0,63 т/га, 1,02 і 1,14 т/га. 

Урожайність сухих листків стевії за висадки паперових касет була 

нижчою порівняно із варіантом з торф’яними горщиками, але була вищою 

порівняно з контролем. 

У технології вирощування стевії за врожайністю сухих листків кращим 

способом формування розсади був спосіб вирощування в торф’яних горщиках. 

За строками висадки розсади і за ширини міжрядь 45 см кращим виявився 

у ІІІ декаді травня –  в цей період середня врожайність сухих листків становила 

1,54 т/га; за ширини міжрядь 60 см краще висаджувати розсаду у І декаду 

червня – середня врожайність становила 1,14 т/га. 
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У варіанті висадки із розсади в паперових касетах відмічено істотний 

приріст урожайності сухих листків стевії порівняно з контролем, однак 

порівняно з врожайністю у варіанті з торф’яними горщиками вона істотно 

поступалася. 

Частка впливу досліджуваних факторів на формування приросту 

врожаю листя стевії становила: строки посадки – 11,5 %, ширина міжрядь – 

8,0 %, спосіб підготовки розсади – 26,9 %, взаємодія строків посадки і ширини 

міжрядь – 4,5 %, взаємодія строків посадки і способу підготовки розсади – 

9,9 %, взаємодія ширини міжряддя і способу підготовки розсади – 3,7 %, 

взаємодій трьох факторів -2,4 %, інших факторів (погодні умови та агротехніка 

тощо) – 33,1% (рис. 5.19). 

 
Рис. 5.19. Частка впливу досліджуваних факторів на врожайність 

листків стевії, середнє за 2006-2010 рр. 
 

Висновки до розділу 5 

За результатами досліджень можна зробити такі висновки: 

1. Методично обґрунтовано способи розмноження стевії, які включають 

вегетативні (розмноження стевії методом культури тканин, метод живців) та 

генеративний (розмноження насінням). 

2. Мікроклональне розмноження стевії дало змогу одержати від однієї 

рослини до однієї тисячі ідентичних рослин та розмножити в необхідній 

кількості селекційні матеріали. 
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3. Метод розмноження стевії зеленими живцями виявився одним з 

найбільш ефективних. За однолітнього циклу вирощування стевії особлива 

увага приділялась якості зберігання кореневищ, які використовуються для 

вегетативного розмноження живцями. На приживаність, укорінення, ріст і 

розвиток живців істотно впливають строки живцювання. Живцювання в 

лютому уповільнюють інтенсивність проходження цих процесів, у квітні – 

прискорюють. 

4. Для одержання повноцінної добре розвиненої розсади стевії необхідно 

створювати відповідний фон живлення з використанням оптимальних доз 

мінеральних добрив і співвідношення в них елементів. Між дозою 

мінеральних добрив і приживаністю рослин встановлено від’ємну тісну 

кореляційну залежність – r= -0,82. Рівень приживаності рослин у наступні 

періоди негативно впливав на всі елементи продуктивності розсади стевії: 

висоту рослин (r= -0,68), кількість міжвузлів (r= -0,71), кількість, довжину і 

ширину листків (r= -0,72; -0,71 і -0,88), довжину коренів (r= -0,62), зелену й 

суху масу – r=-0,77 і -0,80. 

5. Для зон Лісостепу і Степу України визначальним елементом технології 

вирощування стевії є густота стояння рослин. За прийнятою схемою посадки 

стевії з шириною міжрядь 70 см і відстанню між рослинами у рядку 38 см 

кількість рослин була в межах 80-90 тис.рослин/га. Збільшення приживаності 

відмічено у варіанті зі схемою посадки 70 х 16 см – 94 %, (146 рослин на 

м/рядка) у варіанті 70 х 25 см вона становила 82 % (87 рослин на м/рядка), а 

найбільша висота рослин (61,4 см) та кількість міжвузлів була у варіантах 70 

х 16 см (20 шт.) і 70 х 40 см у стрічці (21 шт.). 

6. За розмноження стевії насінням визначальними факторами є тривалість 

появи сходів та польова схожість насіння, архітектоніка рослини, густота 

стояння рослин та врожайність зеленої і сухої маси. Дослідження показали, що 

ці господарсько-цінні ознаки залежать від якості насіння, строків сівби, 

погодних умов у період «сівба-сходи» та вихідної густоти стояння рослин. 
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7. Продуктивність стевії  певною мірою залежить від способів 

стимуляції насіння перед сівбою. Найбільший ефект отримано 

за передпосівної обробки насіння в розчині солей мікродобрив 

Ріст-концентрат, Аватар та мікроелемента цинк: густота стояння перед 

збиранням відповідно на 11,9 тис.рослин/га, 9,2 і 8,5 тис.рослин/га, 

врожайність зеленого листка – на 2,4 т/га, 1,8 і 1,6 т/га, сухого листка – на 

0,24 т/га, 0,19 і 0,16 т/га були більшими, ніж на контролі (без оброблення). 

8. Проведені дослідження показали, що в умовах Центрального 

Лісостепу України цілком можливе вирощування стевії за сівби насінням. У 

середньому за три роки найбільш розвинені рослини (кількість стебел, пагонів, 

листків) та найвища продуктивність стевії відмічена за сівби в третій декаді 

травня, найменша – за сівби в першій декаді травня. 

9. У середньому за роки досліджень найвищу продуктивність стевії 

відмічено за вихідної густоти 4-5 рослин на 1 м рядка, найменша – 

за 3-4 рослини на 1 м рядка, що забезпечує густоту стояння рослин перед 

збиранням за ширини міжряддя 45 см – відповідно 100 і 80 тис.рослин/га.  

10. Варіанти удобрення вплинули на виживання висаджених рослин, 

їх ріст і розвиток та продуктивність. 

11. Найбільш позитивно на збереженість рослин стевії впродовж 

вегетаційного періоду вплинули варіанти удобрення за N60Р60 – 90,7 %, 

N60 – 86,6  % та N60К60 – 87,7 %, що пояснюється кращим укоріненням рослин 

після посадки. 

12. Найбільш інтенсивний ріст (висота) рослин, утворення міжвузлів, 

утворення листків, вміст сухої речовини в листках стевії відмічено у варіантах 

удобрення за N60Р120К60, N60Р60К60, Р60К60 та N120Р120К120: висота рослин 

відповідно 39,3; 36,8; 35,3 і 35,2 см; кількість міжвузлів у 2-2,5 разу більше, 

кількість листків на рослині – в 2,5 разу більше, ніж на контролі; вміст сухої 

речовини в листках 25,8 % у варіанті з фоном живлення Р60. 
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13. Варіанти удобрення істотно впливали на стійкість рослин до 

хвороб «комплексного в’янення». Стійкість рослин стевії до розвитку хвороб 

найбільше підвищилася у варіантах за Р60К60, N60Р120К120, (NРК)120, та 30 т/га 

гною – відповідно 0,39; 0,60; 0,75 і 0,82 бала (на контролі 1,03 бала). 

14. Варіанти удобрення істотно вплинули на врожайність сирої та збір 

сухої маси стевії: найвищий приріст урожайності сирої маси отримано у 

варіантах 30 т/га гною – 4,37 т/га, (NРК)60 – 4,50 т/га, збір сухої маси – 1,63 т/га 

і 1,68 т/га. 

15. За вирощування стевії в умовах Лісостепу доцільно висаджувати 

розсаду з торф’яних горщиків у другій-третій декадах травня за схемою 

45 х 20 см, де 45 см ширина міжряддя, 20 см – відстань між рослинами в рядку. 

У середньому за роки досліджень за посадки розсади із торф’яних горщиків у 

третій декаді травня за схеми 45 х 20 см збереглося рослин до збирання 88,7 %, 

урожайність сирої маси становила 9,67 т/га, сухої – 3,09 т/га, на контролі – 

відповідно 78,2 %, 3,67 т/га і 1,29 т/га.  

Результати досліджень з вивчення розмноження стевії методами in vitro, 

живцювання та насінням викладено в публікаціях [214, 218, 218, 220, 221, 222, 

223, 224, 229, 238, 239, 241, 242, 243, 244]; вивчення впливу доз і складу 

удобрення, насичення агрофону поживними речовинами, впливу строків і 

способів посадки розсади на ріст, розвиток і продуктивність стевії викладено 

в публікаціях [218, 224, 225, 226, 228, 238, 239, 241, 245, 254]. 
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РОЗДІЛ 6 

РЕГУЛЮВАННЯ ВОДНОГО РЕЖИМУ ЗА ВИРОЩУВАННЯ СТЕВІЇ  

В РЕГІОНАХ НЕДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ 

У регіонах недостатнього зволоження дефіцит вологи негативно впливає 

на поглинання рослинами води, проростання насіння й приживаність 

паростків, кореневий тиск, транспірацію, фотосинтез, дихання, 

ферментативну активність, ріст і розвиток рослин стевії. За тривалого 

в’янення посилюється розпад білків і нуклеїнових кислот, за зниження 

інтенсивності фотосинтезу в листках істотно зменшується вміст цукрів [232]. 

Дефіцит води призводить до зниження інтенсивності фотосинтезу, 

утворення АТФ, гальмує відтік продуктів фотосинтезу з листків. За дефіциту 

вологи знижується інтенсивність дихання, особливо молодих листків, тому в 

арідних зонах важливо враховувати відповідні фізіологічні особливості 

рослин і їх реакцію на дефіцит вологи, щоб своєчасно визначити строки 

поливу і їх тривалість. Суть штучного зрошування полягає у встановленні в 

певних ґрунтово-кліматичних зонах раціонального поливного режиму і 

системи живлення рослин [192]. 

У виробничих умовах строки поливу визначають за станом вологості 

ґрунту на глибині залягання кореневої системи і рівнем зневоднення листків, 

за осмотичним тиском, відкритістю продихів, здатністю виділяти вологу за 

фазами росту й розвитку стевії. Інтенсивність транспірації стевії залежить від 

роботи продихового апарату. Продихи закриваються за умов підвищення в 

листках концентрації вуглекислого газу, а відкриваються – за її зниження. 

Транспірація (від лат. trans – через, spiro – дихання) є випаровування води з 

поверхні рослин, що відбувається через продихи та кутикулу. Вона залежить 

від температури, вологості повітря, світла [214, 205]. 

Транспірація забезпечує пересування води вгору по стеблу, сприяє 

концентруванню в листках розбавлених розчинів мінеральних солей, що 

поглинаються корінням, і необхідних для синтезу нових клітинних 
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компонентів. Хоча листок поглинає близько 75 % падаючого сонячного світла, 

в процесі фотосинтезу використовується тільки близько 3 % поглиненого 

світла; інша частина світлової енергії перетворюється на теплову і повинна 

бути видалена, щоб уникнути загибелі тканин листка. Частина цього тепла 

витрачається на випаровування води (на перетворення 1 л води на водяну пару 

витрачається 540 ккал), а частина – видаляється шляхом випромінювання й 

конвекції [95]. 

Основним органом транспірації є листок. Загальна характеристика 

водного обміну рослинного організму є надходження води в клітину: дифузія, 

осмос і тургор. В умовах відкритого ґрунту температура повітря й ґрунту 

майже повністю залежить від сонячної інсоляції, географічного положення 

регіону й умов вирощування рослин. У захищеному ґрунті тепловий режим 

можна регулювати за допомогою опалення, кондиціювання повітря, затінення, 

провітрювання й ін. Тепло впливає на хід таких фізіологічних процесів, як 

фотосинтез, транспірація, подих і ін. Ріст і розвиток багатьох культур із 

підвищенням температури від 15° до 35 °С прискорюється, а із зниженням від 

15° до 0 °С – уповільнюється. За температури понад 35-38 °С, інтенсивність 

росту й розвитку швидко знижується. Тривалий надлишок або нестача тепла 

може призвести до загибелі рослини. Потреба рослин у теплі в різні періоди 

росту й розвитку неоднакова. На початку вегетації більш сприятливою є 

порівняно низька температура, ніж у подальші періоди; удень необхідно більш 

висока температура, ніж уночі. Субтропічна рослина стевія є теплолюбна 

культура, яка впродовж вегетації не виносить навіть короткочасного зниження 

температури до 0 – 1 °С. Вона є типовий гігрофіт – рослина, що росте в умовах 

підвищеної вологості ґрунту й повітря [214]. 

Транспірація стевії залежить від вологості, температури, руху повітря, 

віку листків і площі листкової пластинки. Вона захищає рослину від 

перегрівання, сприяє нормальному процесу фотосинтезу. У вищих рослин 

близько 5 % води використовується на фотосинтез.  
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За нестачі води в листках стевії набуває чинності продихове й поза 

продихове регулювання, завдяки чому вплив зовнішніх умов позначається в 

пом’якшеному вигляді і транспірація починає зростати повільніше, ніж це слід 

було б за формулою Дальтона. Незважаючи на це, загальна закономірність 

залежності транспірації від ступеня насиченості водою атмосфери 

залишається справедливою – чим менше відносна вологість повітря, тим вище 

інтенсивність транспірації [78, 98, 227]. 

Наступним фактором середовища, який впливає на процес транспірації 

стевії, є температура. Вплив температури можна простежити також за 

рівнянням Дальтона – з підвищенням температури значно збільшується 

кількість парів води, що насичує даний простір. Зростання пружності парів 

води призводить до підвищення дефіциту вологості. У зв’язку з цим з 

підвищенням температури транспірація зростає [192, 232]. 

На процес транспірації стевії впливає світло. На світлі зелені листки, 

поглинаючи частину довжини сонячного спектра, посилює транспірацію – дія 

світла на транспірацію тим сильніше, чим вищий вміст хлорофілу в листках. 

Під впливом світла розкриваються продихи листків. На світлі транспірація йде 

у багато разів інтенсивніше, ніж у темряві; істотно збільшується проникність 

цитоплазми для води [95]. 

Вологість ґрунту на інтенсивність процесу транспірації стевії  впливає 

таким чином – зі зменшенням вологості ґрунту транспірація зменшується. Чим 

більш негативний рівень осмотичного потенціалу ґрунтового розчину, тим за 

інших рівних умов нижче інтенсивність транспірації [189, 232]. 

6.1. Крапельне зрошення посівів стевії 

Перші варіанти крапельного зрошення здійснювали шляхом розміщення 

в ґрунті заповнених водою глиняних горшків, з яких вода поступово 

просмоктувалась у навколишній ґрунт і використовувалася рослинами. З 

використанням гончарної труби крапельне зрошення почали застосовувати в 

Афганістані у 1866 р., коли дослідники почали експериментувати з 
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іригаційними системами подвійної дії – для поливу й дренажу [205].  

У 1913 р. викладач Колорадського державного університету E. B. Dom, 

не підвищуючи рівня ґрунтових вод, подавав її безпосередньо у зону 

розміщення кореневої системи рослин. Сучасну технологію крапельного 

зрошення було створено й запатентовано в Ізраїлі батьком і сином Blass, які у 

1959 р. створили фірму Netafim, що стала справжнім провідником цієї 

технології у світі [205].  

В Україні крапельне зрошення з’явилося майже 20 років тому, однак 

внаслідок високої вартості системи, в овочівництві відкритого ґрунту 

промислове використання його розпочалося лише з 1997 р. на полі компанії 

ЗАТ «Саус Фуд Інк» (компанія «Чумак», м. Каховка). Якщо у 2001 р. в 

Каховському р-ні крапельним зрошенням було охоплено лише 500 га овочевих 

культур, то у 2004 р. їх було вже понад 5500 га [53]. У сучасних умовах площі 

з крапельним зрошенням зростають щороку на 30-100 %. За даними 

Державного комітету України водного господарства, у 2007 р. посіви на 

крапельному зрошенні займали 556,6 тис. га [189]. 

Стевія передбачає застосування такої технології вирощування, 

яка сприяє посиленому росту листків. Тому вона має підвищені вимоги до 

запасів вологи в ґрунті і виділяється підвищеним водоспоживанням, що 

пов’язано не тільки з великими листками з великими продихами, а й самою їх 

будовою [214, 242].  

У стевії за сприятливих умов забезпечення вологою продихи відкриті як 

в день, так і вночі; за несприятливих – вдень вони тимчасово закриті, а вночі – 

відкриті. Як наслідок, відбувається швидке випаровування вологи. Під час 

найбільшого водоспоживання, волога в рослині погодинно поновлюється. 

Оскільки у стані тургору стевія має високий вміст вологи, витрати її на 

утворення одиниці сухої речовини є порівняно не високими [93, 96]. 

Важливою особливістю стевії є добре насичення тканин водою, що 

пов’язано з їх крупними клітинами і характером біохімічних процесів, що 
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відбуваються в рослині. Завдяки інтенсивному обміну вологою, рослини мають 

високі темпи накопичення органічної маси, що істотно відрізняє їх від інших 

культур. Упродовж майже усього періоду вегетації стевія добре реагує на 

підвищену вологість ґрунту для активного накопичення органічної речовини. 

Для цього вона потребує насичення клітин вологою на межі тургору [78, 242].  

Високу вимогливість стевії до вологи не можна пояснити достатньо 

великою листковою поверхнею (40 – 60 тис. м2/га), тому що інші польові культури, 

наприклад, кукурудза теж має її на рівні 40 – 60 тис. м2/га посіву, але порівняно з 

овочевими культурами, вона менш вимоглива до вологи (її транспіраційний 

коефіцієнт становить 200, що майже у 2,5 раза менше, ніж у стевії) [232]. 

Потрібно відзначити, що стевія має слабо захищену від випаровування 

поверхню листків. Саме тому вона позитивно реагує на покращання вологості 

не тільки ґрунту, а й приземного повітря. За низької вологості повітря навіть 

сприятлива вологість ґрунту не може гарантувати їй високого врожаю листків. 

Великі вимоги стевії до запасів вологи в ґрунті пов’язані з особливостями 

будови кореневої системи, яка характеризуються слабкою силою 

всмоктування води. Саме тому вони можуть забезпечити себе водою лише за 

умов достатніх запасів її в ґрунті [190, 227]. 

Рівень забезпечення стевії вологою визначає об’єм ґрунту, який займає 

її коренева система − чим він більший, тим краще рослини забезпечуються 

водою. На жаль, коренева система стевії займає малий об’єм ґрунту. Крім того, 

вона розташована на невеликій глибині, де немає стабільних запасів вологи 

навіть у регіонах, що достатньо забезпечені вологою [227, 241]. 

Ріст кореневої системи стевії вглибину відбувається дуже поволі: 

на 40-45-ту добу вегетації основна частина її розміщується на глибині 

10-20 см, де досить важко утримати стабільні запаси вологи. Для постійного 

ж забезпечення водою листкової поверхні, що активно випаровує вологу, 

треба, щоб коренева система була спроможна забезпечити нею надземну 

частину рослини.  
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Зменшення верхнього вологого шару ґрунту навіть на ¼ глибини 

розповсюдження кореневої системи стевії призводить до втрати активної її 

частини на 50-60 %, що відповідно відбивається на врожайності листків. 

Спостереження за динамікою росту і розвитку стевії показали, що 

основна маса її кореневої системи розташована в орному шарі, на глибині 

0-30 см. Швидкість росту її у перші 1-1,5 міс. дуже низька, а вимоги до 

забезпечення рослин вологою – високі [227].  

Шляхом же спрямованого управління вологістю ґрунту можна не тільки 

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

систематичне зволоження верхнього шару ґрунту сприяє розташуванню 

коренів ближче до поверхні ґрунту, а періодичне підсушування цього шару – 

до їх поглиблення. 

Прагнення розмістити кореневу систему стевії у верхніх, найбільш 

родючих шарах ґрунту, вважається більш доцільним заходом, тому що в цьому 

випадку краще використовуються поживні речовини і забезпечується краща 

аерація кореневої системи [176]. 

Рослини стевії, що добре забезпечені вологою, мають ширші листки, 

крупніші продихи, збільшені міжклітинні порожнини, що сприяє кращій 

вентиляції листків. За нестачі вологи різко зменшується площа листків, 

збільшується кількість і зменшуються розміри продихів, погіршується 

насиченість клітин листків водою, зростає дефіцит вологи в листках. Щоб 

зменшити втрати вологи, рослини закривають продихи; однак це затримує 

доступ вуглекислоти, що послаблює або припиняє фотосинтез і призводить до 

зниження врожайності [176, 227]. 

Головною ж причиною зниження врожайності є зменшення 

асиміляційної поверхні листків рослин, що недостатньо забезпечена вологою. 

Як наслідок, зменшуються розміри кожного листка, а нижні – швидко 

завершують життєвий цикл і відмирають [232].  



201 
 

Недостатня забезпеченість рослин вологою поступово призводить до 

порушення обміну речовин, ослаблення рослин і ураження їх хворобами. 

Особливо швидко виникають хвороби за умов різких переходів від невеликих 

опадів до посухи або після прохолодної погоди до спекотної, коли рослини не 

встигають пристосуватися до нових умов [85].  

Насиченість клітин стевії водою істотно змінюється за фазами росту й 

розвитку. Регулюючи ступінь насичення тканин, можна управляти цими 

процесами, а саме: понижуючи концентрацію клітинного соку шляхом 

збільшення вмісту в клітинах води краще утворюються листки й стебла, 

посилюється ріст, краще формуються точки росту, а з підвищенням 

концентрації клітинного соку способом зменшення насичення клітин водою 

створюються кращі умови для закладання репродуктивних органів [9]. 

Створюючи за фазами росту й розвитку рослин стевії оптимальний 

режим забезпечення вологою, можна своєчасно управляти її продуктивністю. 

Найкраще вирішується це завдання за умов крапельного зрошення. Крапельне 

зрошення є розподіл вологи під тиском, яка забезпечує або безперервний 

полив, або вибіркові поливи поливними нормами, що відповідають 

біологічним нормам водоспоживання рослин [176, 192]. 

За поверхневого зрошення й дощування, внаслідок великих інтервалів 

між поливами в ґрунті періодично виникають умови місцевого 

перезволоження або пересихання. Вони призводять до стресів і порушень 

нормальних ритмів росту й розвитку рослин. Крапельне ж зрошення дає змогу 

підтримувати в оптимальних межах вологість кореневмісного шару ґрунту 

впродовж усього вегетаційного періоду, що забезпечується рухом вологи 

капілярами. Як наслідок, зберігаються оптимальні водно-фізичні властивості 

ґрунту [176]. Сутність систем крапельного зрошування полягає в тому, що 

поливається не ґрунт, а рослина [192]. 

Впровадження крапельного зрошення передбачає повну автоматизацію 

процесу водопостачання, забезпечує істотні збереження води, добрив, ручної 
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праці і дає змогу істотно підвищити врожайність. Воно може бути ефективним 

в умовах, де інші способи поливу не можна застосовувати або вони не є 

ефективними – ділянки зі складним рельєфом або великим схилом, регіони з 

тривалими посухами та постійними сильними вітрами, ґрунти з високою 

гігроскопічністю або схильні до засолення [189]. 

Крапельне зрошення дає можливість регулювати глибину зволоження, 

кількість, якість та періодичність зрошення. Воно зменшує залежність 

отримання високого врожаю від стану ґрунту та погодних умов, а при 

окупності затрат упродовж першого сезону підвищується інвестиційна 

привабливість. Для підтримання оптимального режиму зрошення проводять 

післяпосадковий і вегетаційні поливи. Кількість останніх залежить від 

ґрунтово-кліматичних умов та тривалості вегетаційного періоду культури. 

Тривалість поливу пов’язана з обсягом поливної норми і потужністю 

поливного трубопроводу. Так, за умов використання плівкових трубопроводів 

з інтегрованими випусками води, які мають крок 30 см і витрату води 1 л/год, 

тривалість поливів за періодами росту й розвитку рослин становить відповідно 

1,0, 1,5 і 2-4 год. За крапельного зрошення водоспоживання стевії на півдні 

України за умов оптимального забезпечення опадами становить 2,8-3,7 тис.м3, 

а коефіцієнт водоспоживання 31,5-62,4 м3/т. Кількість поливів залежить від 

ґрунтових і погодних умов. Як відомо, середньорічна кількість опадів на 

батьківщині стевії становить 1400-1700 мм, у тому числі за вегетаційний 

період – до 1200-1300 мм, вологість повітря в період її вирощування 

коливається в межах 70-90 %. Маючи високу вологостійкість у природних 

умовах ареалу походження, стевія не витримує тривалого затоплення, 

оскільки не росте в низинах з підвищеною вологістю або заболочених місцях. 

Вона також чутлива до посухи, тому не росте на сухих вершинах пагорбів. 

Оптимальний рівень підґрунтових вод близько 40 см від поверхні ґрунту або 

не більше як 90 см від джерела води. Стевія особливо вимоглива до вологи на 

початку і в середині вегетації. З огляду на це, тривалість поливу і поливні 
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норми змінюються так: у перший період полив триває 3 год, а поливна норма 

становить 55 м3/га, в другий і третій – від висаджування розсади до 

формування рослини 2-2,5 год з витратою води 70 м3/га [190, 242]. 

Для покращання обслуговування зрошуваних систем удосконалено 

метод багатокритеріальної оптимізації водокористування з урахуванням 

ризику погодних умов. Це дає змогу розрахувати економічно оптимальні 

зрошувальні норми для річного планування потреби води. Запропоновано 

використовувати метод послідовної апроксимації залежностей «відносна 

врожайність – коефіцієнт забезпечення вологою» для розв’язання задач 

стохастичної оптимізації водокористування за умов зрошення. Встановлено 

закономірності формування оптимальних значень зрошуваних норм для 

овочевих культур залежно від умов року та величини ціни за воду з 

урахуванням раціональних компромісних меж забезпечення для управління 

ризиками водопостачальників і споживачів води [176, 190]. 

Отже, крапельне зрошення з урахуванням біологічних особливостей 

культури, забезпечуючи оптимальне зволоження кореневмісного шару ґрунту 

впродовж усього вегетаційного періоду, підвищує ефективність внесених 

мінеральних добрив, сприяє підвищенню врожайності та якості товарної 

продукції. 

Через теплі й малосніжні зими Криму й Херсону в ґрунті не відбувається 

накопичення достатньої кількості вологи для проростання насіння. Наступна  

весна з недостатньою кількістю опадів не дає можливості швидко розвиватися 

культурним рослинам і вони програють у конкурентній боротьбі бур’янам із 

добре розвинутою кореневою системою. Часті літні посухи позбавляють 

можливості отримати добрий урожай без поливу, що негативно впливає на 

рентабельність виробництва стевії. 

Крапельне зрошення – один з найбільш прогресивних способів поливу. 

При ньому досягається значне зменшення затрат ручної праці, рівномірне 

розподілення вологи для культурних рослин. Вода подається безпосередньо до 
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кореневої системи, не потрапляючи на листки, що збільшує ефективність 

використання вологи та зменшує захворюваність рослин. Зволожується не вся 

площа ґрунту, а тільки смуги завширшки від 40 см до 60 см. Глибина 

зволоження становить 20-25 см. Завдяки цьому досягається значна економія 

води, зменшуються затрати на підтримку ґрунту в чистому від бур’янів стані. 

Разом з поливом можна проводити точне регулювання доз підживлення 

рослин мінеральними добривами, вносити потрібні інсектициди для боротьби 

з ґрунтовими шкідниками, що дає змогу захищати як рослини, так і поливну 

стрічку з низьким хімічним навантаженням на ґрунт. Великі господарства вже 

вкладають відповідні кошти у фільтрувальні станції й автоматизовані системи 

крапельного зрошення, які впевнено витісняють дощувальні пристрої та полив 

«з відра» шляхом застосування крапельного зрошення [192]. 

Система крапельного зрошення має такі елементи (рис. 6.1). Джерелом 

води (1) може бути криниця, свердловина, став, річка. Водозабір (2) 

здійснюється насосом або мотопомпою різної продуктивності. Щоб 

забезпечити необхідний тиск води в системі, потребу у воді визначають 

множенням сукупної довжини поливної стрічки на кількість вилитої води. 

Для запобігання розвитку в системі синьо-зелених водоростей і 

швидкого закупорювання точок виливу води необхідно використовувати 

двоступінчасту очистку води за допомогою сітчастих дискових фільтрів (3), а 

для великих площ зрошення піщано-гравійні станції фільтрації. Якщо 

джерелом зрошення є водопровід чи свердловина, можна обмежитися 

одноступінчастою схемою очистки. 

Пропускну здатність фільтрувального вузла можна збільшити шляхом 

паралельного підключення декількох фільтрів. Фільтрувальний елемент 

дискового фільтра складається з набору щільно стиснутих тонких дисків з 

радіальними канавками; при засміченні вони легко розбираються і 

промиваються водою. Вузол внесення добрив та інсектицидів (4) складається 

з інжектора (5), місткості з розчином добрив (6) та фільтра тонкої очистки (7). 
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Рис. 6.1. Схема системи крапельного зрошення: 

1 – водозабір; 2 – насосна станція; 3 – головна засувка; 4 – фільтр;  
5 – водомірний пристрій; 6 – манометр; 7 – канали зв’язку; 8 – вузол для 
внесення добрив; 9 – магістральний трубопровід; 10 – розподільний 
трубопровід; 11 – дистанційна засувка; 12 – поливні трубопроводи;  
13 – крапельниці; 14 – датчик необхідності поливу; 15 – пульт управління. 

Після кожного внесення добрив для видалення хімікатів проводиться 

ретельна промивка системи чистою водою. Якщо внесення добрив не 

планується, вузол (4) може бути вилучений. Регулятор тиску (8), необхідний 

для підтримки постійного робочого тиску в зрошувальній стрічці. Для 

невеликих систем як регулятор можна використати кран. Тиск на початку 

стрічки повинен становити 0,4 – 0,7 бар (42-74 Па); для збільшення тиску до 

0,83 бар (для 5 mil), 1,03 бар (для 6 mil та 8 mil) і 1,38 бар (для 10 mil) 

відбувається промивка поливної стрічки: інтенсивний вилив води через 

емітери у вигляді фонтанчиків. Магістральний (9), розподільчі (11) та 

ділянкові (12) трубопроводи призначені для підведення зрошувальної води до 
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ділянок з рослинами. Як трубопровід може використовуватися ПВХ шланг, 

пластикова труба, тонкостінний трубопровід лейфлет різних діаметрів з 

полівінілхлориду. Система крапельного зрошення може мати як лінійну 

структуру (поливна стрічка приєднана безпосередньо до магістрального 

трубопроводу) при малій площі зрошення, так і розділену на декілька ділянок 

з окремими кранами (10) на кожній ділянці (для регулювання режиму 

зрошення для різних культур або при великій площі поливу і низькій подачі 

води). Крапельна стрічка (13) є плівковим трубопроводом з інтегрованими 

емітерами (точками виливу води); з’єднана з ділянковим трубопроводом за 

допомогою фітингів (14), що залежить від виду трубопроводу: для пластикової 

труби беруть фітинг з великим штуцером і гумовою втулкою, для ПВХ 

шланга – фітинг з маленьким штуцером тощо. Для ремонту пошкодженої 

стрічки використовують універсальний ремонтний фітинг. 

Крапельна стрічка буває різних типів із різними технологічними 

параметрами. Зазвичай, маркування поливної стрічки має такий вигляд: 

RO-DRIP6 MIL 10 CM 500 LPN, 

де RO – DRIP назва поливної стрічки (торгова марка); 

– 6 MIL – товщина плівки, з якої вироблена поливна стрічка; вибирається 

в залежності від потреби; 

– 10 CM – відстань між емітерами (точками виливу води); впливає на 

рівномірність виливу води. Цей показник має значення лише за довжини 

рядків понад 100 м; 

– 500 LPN – вилив води на 100 м стрічки, л/год; показник для розрахунку 

потреби у воді, пропускної здатності магістралі і фільтрів та часу поливу. 

Поливну стрічку розкладають під час висадки живців або в інший період 

вегетації, уникаючи пошкодження рослин. Стрічка може бути розміщена на 

поверхні, під ґрунтом або у відкритому V – подібному рівчаку завглибшки 

5-8 см. За підземного розміщення тиск у крапельній стрічці повинен бути 

створений одразу після встановлення. Щоб запобігти засміченню крапельних 
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отворів у вимкненій системі, крапельну стрічку завжди укладають емітерами 

догори. 

У кінці стрічки ставляться заглушки, для чого: 

– відрізається фрагмент поливної стрічки завдовжки 1,5 см; 

– кінець стрічки, що необхідно заглушити, згортають 3-4 рази; 

– для фіксації на зігнуту частину стрічки надягають попередньо 

відрізаний фрагмент [192].  

Краща схема посадки стрічкова. За такою схемою зволожується смуга 

завширшки 40-60 см; за стрічкової схеми посадки і зрідженої схеми вкладання 

поливної стрічки (одна стрічка в центрі здвоєного рядка або дві стрічки в 

широкій смузі) витрати на проведення крапельного поливу істотно 

знижуються [190].  

Удосконалення елементів технології вирощування стевії з 

використанням крапельного зрошення є актуальним завданням в умовах 

півдня України. 

Зрошення є потужним фактором підвищення врожайності стевії. Воно 

потребує розробки ефективних способів зрошення, які сприятимуть бережливому 

використанню водних ресурсів регіону. За багато років вирощування стевії в 

Криму  вивчалися різні спосіби поливу посадок стевії – по борознах, за допомогою 

поливальної машини «Волжанка». В останні роки ведуться дослідження з 

принципово нового способу поливу – крапельного зрошення. 

Ефективність застосування крапельного зрошення визначають тип 

ґрунту й кліматичні умови регіону, біологічні особливості культури стевії, 

щільності посадки рослин і розподілу їх на полі.  

Дослідження проводили на дослідному полі Красногвардійського р-ну 

Автономної Республіки Крим на типових для регіону темно-каштанових 

ґрунтах, які мають гумусовий горизонт до 55 см і вміст гумусу 1,3-2,9 %. 

Стосовно кліматичних умов Криму слід зауважити, що вони сприяють 

підбору ефективних способів поливу під час росту й розвитку рослин стевії. 

За роками досліджень умови 2011 р. були ще більш посушливі, ніж у 2010 р., 
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тому застосування крапельного зрошення в цих умовах сприяло одержанню 

більш позитивного результату.  

Особливості технології вирощування стевії в досліді. Вихідним 

матеріалом була стандартна розсада випробовуваних біотипів стевії. Рослини 

висаджували відповідно зі схемою досліду вручну. Для садіння 

використовували однорічну розсаду перспективних біотипів стевії. Розсада 

для закладки досліду мала добре сформовану кореневу систему. 

Посадку проводили у другій декаді травня, що сприяло доброму 

приживанню рослин. 

На 10-ту добу після посадки розсади в ґрунт провели облік приживаності 

рослин; на 12-ту добу – підсадка рослин, що випали. 

Догляд за рослинами стевії включав: розпушування ґрунту після поливу 

в міжряддях, знищення бур’янів, міжрядні розпушування. Для підтримки 

оптимальної вологості ґрунту під час вегетації стевії регулярно проводили 

полив із використанням системи «Euzodrlp». Вода подавалася безпосередньо 

в зону кореневої системи рослин. Через цю саму систему проводили 

підживлення рослин під час вегетації. 

Вода для поливу поступала з Північно-Кримського каналу. Очищення її 

проводили з використанням піщано-гравійних і дискових фільтрів. 

Частоту поливів і поливні добові норми визначалися залежно від 

величини запасів води в ґрунті (ППВ), кількості опадів. Оптимальний водний 

режим ґрунту підтримували шляхом використання максимальної добової 

норму поливу 60-70 м3/га. Відповідно до цієї норми розраховували пропускну 

здатність фільтростанції і трубопроводів. Робочий тиск у трубці завтовшки 

8 мм становив 0,8-1,4 атм. 

У період вегетації стевії через кожні 14-15 діб проводили біометричні 

спостереження. Збирання проводили 17-20 жовтня. Сушку рослин проводили 

на спеціалізованій сушарці. 

Результати дослідження. На 11-12-ту добу після посадки на дослідній 

ділянці визначали приживаність рослин стевії (табл. 6.1). 
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Таблиця 6.1 

Приживаність розсади стевії залежно від наявності крапельного 
зрошення, біотипу та способів посадки (середнє за 2011-2013 рр.) 

Варіант Кількість рослин на 
обліковій ділянці, шт. 

З них прижилися 

Біотип Способи посадки шт. % 

Без крапельного зрошення (контроль) 

4n 
70 х 16 см 155 137 88,4 

70 х 25 см 100 77 77,0 

2n 
70 х 16 см 155 139 89,7 

70 х 25 см 100 81 81,0 

Крапельне зрошення 

4n 
70 х 16 см 155 153 98,7 

70 х 25 см 100 97 97,0 

2n 
70 х 16 см 155 152 98,1 

70 х 25 см 100 96 96,0 

НІР05 загальна – 11 
 

Приживаність стевії по ділянках досліду була високою – у середньому 

97,4 %. За варіантами способів посадки вищою вона була за площі живлення 

рослин 1120 см2 – 98,7 %. В інших варіантах показники були значно нижчими.  

Активний ріст і розвиток рослин спостерігали в другій половині липня і 

тривав він до кінця вересня. Крапельне зрошення забезпечувало поступовий 

перехід від активного росту до бутонізації. Навіть у найбільш посушливий 

період – кінець липня – серпень рослини активно формували вегетативну масу 

та пасинки 1 і 2 порядку. 

Через кожні 14-15 діб упродовж вегетаційного періоду проводили 

спостереження за динамікою росту і розвитком рослин – їх висотою, 

формуванням основних стебел і міжвузлів, розмірами листків – їх довжиною і 

шириною (табл. 6.2). 
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Таблиця 6.2 

Вплив елементів технології вирощування стевії на параметри рослин 
(середнє за 2011-2013 рр.) 

Біотип Способи 
посадки 

Висота 
рослин, 

см 

Кількість, шт. Розмір листка, см  
основних 

стебел 
міжвузлів довжина Ширина 

Без крапельного зрошення 

4n 
70 х 16 см 88,4 1,5 29 4,5 2,3 

70 х 25 см 86,7 1,5 27 4,5 2,5 

2n 
70 х 16 см 85,6 1 32 4,2 2,4 

70 х 25 см 84,7 1 30 4,4 2,4 

Крапельне зрошення 

4n 
70 х 16 см 90,2 2 38 5,5 2,8 

70 х 25 см 87,5 2 34 5,5 3,0 

2n 
70 х 16 см 88,6 1 32 4,6 2,8 

70 х 25 см 86,9 1 30 4,7 2,8 

НІР05 загальна 2,2 0,05 1,3 0,3 0,2 
 

На фоні крапельного зрошення висота рослин у варіантах зі схемою 

посадки 70 х 16 см до моменту збирання становила 90,2 см; за схеми посадки 

70 х 25 см – 87,5 см. В усіх варіантах досліду на рослині було основних стебел 

1-2 шт. Листкові пластинки формувалися до настання технічної стиглості. 

Більші розміри листків були у варіантах із застосуванням крапельного 

зрошення. Розміри листкових пластинок збільшувалися також із зростанням 

площі живлення рослин стевії. 

Аналіз елементів структури рослин перед збиранням стевії проводили за 

такою схемою: з кожної ділянки досліду відбирали 10 рослин, зважували цілі 

сирі рослини, відокремлювали листки від стебел, в сирому і повітряно-сухому 

станах визначали частки листків і стебел, частку сухих листків за періодами 

росту й розвитку рослин (табл. 6.3). 
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Таблиця 6.3 
Динаміка накопичення вмісту сухої речовини в листках стевії залежно 

від наявності крапельного зрошення, біотипу та площі живлення, % 
(середнє за 2011-2013 рр.) 

Біотип 
стевії 

Площа живлення,  
см2 

Дата обліку 
15.VII 15.VIII 15.IX 15.X 

Без крапельного зрошення (контроль) 

4n 
1120 21,7 24,5 26,8 27,1 
1750 20,6 23,8 25,1 26,5 

2n 
1120 20,5 23,9 26,3 26,9 
1750 20,0 22,7 25,9 26,1 

Крапельне зрошення 

4n 
1120 19,6 22,4 24,7 25,0 
1750 18,5 21,7 23,0 24,4 

2n 
1120 18,4 21,8 24,2 24,8 
1750 17,9 20,6 23,8 24,4 

НІР05 загальна 0,5 0,6 0,7 0,7 
 

Кількість сухої речовини за період з 15.VII до 15.X збільшувалася 

від 18,4-21,7 до 24,4-27,1 %. Уміст сухої речовини на рівні 24,4-25,0 % свідчить 

про настання фази технічної зрілості. З появою бутонів відбувається відтік 

пластичних речовин із листків. Листкова пластинка зменшується в об’ємі, стає 

легкою. Щоб не допустити зниження якості листків, збирання стевії проводять 

до повного цвітіння – у фазі бутонізації. 

Урожайність біотипу 4n була істотно вищою за біотип 2n – відповідно 

на 0,15 і 0,22 т/га. Варіант із площею живлення рослин 70 х 16 см істотно 

перевищував варіант з розміщенням рослин 70 х 25 см – відповідно на 0,65 і 

0,88 т/га.  

Завдяки застосуванню крапельного зрошення збереження рослин на 

дослідних ділянках було у межах 96 %. Скошування рослин проводили 

секаторами вручну. Збирання проводили за сприятливих умов; кращою датою 

цього етапу була 3 декада вересня – 1 декада жовтня (табл. 6.4). 
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Таблиця 6.4 
Урожайність сухої маси листків біотипів стевії залежно від впливу 

крапельного зрошення і площі живлення рослин, т/га 
(середнє за 2011-2013 рр.)  

Водний 
режим 

Біотип 
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   

Крапельне 
зрошення 

4n 3,98 3,14 3,56 
3,45 

2n 3,80 2,88 3,34 
 Середнє 3,89 3,01   
НІР05 загальна 0,11; факторів водного режиму, біотипу і площі живлення 0,05 
 

Крапельне зрощення забезпечило приріст урожайності сухої маси 

листків 1,07 т/га. 

Дослідження із впливу водорозчинних мінеральних добрив, внесених 

шляхом крапельного зрошення на продуктивність стевії, проводили у 

господарстві «Лейла» Каховського р-ну Херсонської обл. впродовж 

2011-2015 рр. (рис. 6.2). 

 

Рис. 6.2. Частка впливу досліджуваних факторів  
на врожайність сухих листків стевії, середнє за 2011-2015 рр. 
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Істотну частку впливу на врожайність сухих листків стевії мав 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, крапельне зрошення в Степу є важливим фактором отримання 

високих і сталих врожаїв стевії. Воно сприяє високій приживаності та 

збереженості посадкового матеріалу на плантації стевії. Краща схема 

розміщення рослин стевії за крапельного зрошення є 70 х 16 см2. 

6.2. Фертигація стевії 

Дослідження з впливу водорозчинних мінеральних добрив, внесених 

шляхом крапельного зрошення (фертигація) на продуктивність стевії, 

проводили в господарстві «Нива» Красногвардійського р-ну АР Крим 

упродовж 2011-2013 рр. 

Фертигація дає можливість вносити добрива безпосередньо в зону 

кореневої системи стевії, не пошкоджуючи її, у заданій кількості і у 

необхідний термін. Такі поливи сприяють рівномірному розподілу добрив, 

запобігають руйнування структури орного шару ґрунту, значно зменшують 

затрати праці і коштів. Для фертигації застосовували водорозчинні добрива, 

які повністю розчиняються у воді й здійснюють мінімальний негативний 

вплив на елементи системи крапельного зрошення [227]. 

За внесення добрив з поливною водою визначали гранично допустиму 

концентрацію елементів живлення у воді – азотних добрив 0,5 %, 

фосфорних – 2 %, калійних – 3 %. У складних речовинах вміст елементів 

живлення не повинен перевищувати 1 %. Мінералізація розчину добрив, що 

додається в ґрунт, за внесення одного компонента добрив не повинен 

перевищувати 3 г/л і двох або трьох – 8 г/л. Загальна кількість добрив не 

повинна перевищувати 1-1,2 кг на 1000 л води. Норма їх внесення залежить 

від ґрунтово-кліматичних умов вирощування, біологічних особливостей росту 

і розвитку рослин стевії. Внесення добрив шляхом крапельного зрошення 

підвищує коєфіцієнт їх використання на 25-30 %, сприяє зростанню 

врожайності і покращенню якості листків [242]. 
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Для фертигації стевії використовували водорозчинні мінеральні 

добрива: Ferticare Kombi 1 і Ferticare Hydro, Кристалон, монофосфат калію, 

аміачну і калійну селітру та ін. Не можна використовувати рідкі комплексні 

добрива, які призводять до засмічення поливної системи, та слабо розчинні у 

воді добрива типу нітроамофоски. 

Це повністю водорозчинне комплексне азотно-фосфорно-калійне 

добриво, що містить мікроелементи в хелатній формі ЕДТА, для крапельного 

зрошення і позакореневого підживлення. Добрива виключають втрати врожаю 

від нестачі мікроелементів. Є можливість складати поживні розчини з різним 

співвідношенням елементів живлення при спільному використанні 

Ferticare Kombi 1 і Ferticare Hydro з простими добривами для всіх фаз росту і 

розвитку культур та різних умов вирощування на усіх видах субстратів, 

ґрунтів (табл. 6.5). 

Таблиця 6.5 

Характеристика хелатних добрив за вмістом елементів живлення 

N 
Р2O5 K2O MgO SO3 B Cu Fe Mn Zn Vo 

Заг. Амм. Ніт. Карб. 
Ferticare Kombi 

14 2,8 6 5,2 11,4 25 2,3 13,8 0,02 0,01 0,1 0,1 0,01 0,002 

Ferticare Hydro 

6 – 6 – 14 30 4,3 9,3 0,03 0,02 0,2 0,14 0,02 0,004 

 

Роль мікроелементів така: 

– бор забезпечує стійкість до хвороб, сприяє підвищенню врожайності 

й покращанню його якості; позитивно впливає на синтез і переміщення 

вуглеводів, відіграє важливу роль у процесах ділення клітин та синтезі білка; 

– мідь сприяє кращому перебігу процесу фотосинтезу і утворенню 

ензимів, входить до складу білків та ферментів, посилює засвоєння азоту та 

забезпечує високий урожай; 
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– марганець бере участь у процесах фотосинтезу, утворенні хлорофілу 

та синтезу білка, прискорює ріст і розвиток рослин та їх плодоношення; 

– молібден бере участь у синтезі вітамінів і хлорофілу та у 

вуглеводному обміні речовин; 

– цинк активує дію ферментів, бере участь у фотосинтезі, під впливом 

цинку збільшується загальний вміст вуглеводів, крохмалю та білкових 

речовин; 

– залізо бере участь в утворенні хлорофілу і білків. 

Серед азотних добрив найкращим для позакореневого підживлення є 

карбамід, що пов’язано з його нейтральною реакцією і відсутністю вільного 

аміаку.  

За крапельного поливу в теплицях ці добрива вносяться розчином 

0,05-0,2 % (0,5-2 кг/1000 л води); у відкритому ґрунті – розчином 0,1-0,2 %  

1-2 кг/1000 л води) або 50-100 кг/га. Для позакореневого підживлення 

рекомендовано 3-5 кг/га, витрата води 200-300 л/га. 

Загальна кількість добрив не повинна перевищувати 1,0-1,2 кг/1000 л 

води. Вона встановлюється залежно від ґрунтово-кліматичних умов регіону 

вирощування, фази росту і розвитку рослин, технології вирощування. 

Фертигацію рекомендують починати через 20 хв після початку поливу, коли 

стабілізується потік води і тиск в лінії крапельного поливу. Тривалість 

фертигації, зазвичай, становить не менше 30 хв з подальшим обов’язковим 

промиванням чистою поливною водою впродовж 30 хв. 

Позакореневе підживлення рослин стевії залежить від складу солей або 

хелатних сполук, виду іона, концентрації і рН поживного розчину, розміру 

крапель, фази росту і розвитку рослини, тривалості контакту поживного 

розчину з поглинальною поверхнею листків, погодних умов. 

Урожайність листків стевії за впливу крапельного зрошення, фертигації 

і позакореневого підживлення наведено в табл. 6.6. 
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Таблиця 6.6 

Урожайність листків стевії за варіанта застосування крапельного 
зрошення, фертигації і позакореневого підживлення в теплиці, т/га 

(середнє за 2011-2013 рр.) 

Варіант 
Рік Серед- 

нє 
± до  

Контролю 2011 2012 2013 
Крапельне зрошення – контроль 23,4 26,1 20,5 23,3 – 
Позакореневе підживлення 
FerticareKombi 1 4 кг/300 л води 

29,4 34,1 26,5 30,0 6,4 

Фертигація з внесенням 
FerticareKombi 1 і Ferticare 
Hydro1 кг /1000 л води 

33,1 35,5 31,1 33,2 9,5 

Фертигація + позакореневе 
підживлення 37,2 39,2 34,1 36,8 13,4 

НІР05= 0,29 0,41 0,37 – 0,12 
 

У варіанті позакореневого підживлення стевії хелатними добривами 

Ferticare Kombi 1 4 кг/300 л води порівняно з контролем – крапельне 

зрошення – середній приріст врожайності сухих листків становила 6,5 т/га або 

28,3 %, у варіанті фертигації з внесенням Ferticare Kombi і Ferticare Hydro 1 

кг/1000 л води – 9,5 т/га або 47,3 % і у варіанті фертигація + позакореневе 

підживлення – 13,4 т/га або 58,3 %. 

Висновки до розділу 6 

1. Крапельне зрошення стевії у зоні Степу в кількості 60-70 м3 

забезпечує вологоємкість на рівні 80-85 % ППВ, що дає змогу підвищити 

приживаність рослин до 97 %. 

2. Кращим способом посадки для рослин стевії за крапельного 

зрошення є 70х16 см2. 

3. Приріст урожайності сухої маси листків за рахунок крапельного 

зрошення становила 0,93 т/га. 

4. Позакореневе підживлення рослин стевії залежить від складу солей 

або хелатних сполук, виду іона, концентрації і рН поживного розчину, розміру 
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крапель, фази росту і розвитку рослин, тривалості контакту поживного 

розчину з поглинальною поверхнею листків, погодних умов. 

5. Фертигація стевії шляхом внесенням Ferticare Kombi 1 і Ferticare 

Hydro 1 кг/1000 л води дала змогу покращити як водний, так і поживний 

режими ґрунту. Як наслідок, середній приріст урожайності сухих листків 

порівняно з контролем збільшився на 0,95 т /га, або на 41,4 %. 

6. Найбільший ефект був від комплексного застосування 

досліджуваних елементів технології вирощування стевії – застосуванні 

фертигації і позакореневого підживлення. Середній приріст урожайності сухих 

листків в цьому варіанті порівняно з контролем становив 1,34 т/га або 58,5 %.  

Результати досліджень з регувальння водного режиму стевії (крапельне 

зрошення, фертигація) в регіонах недостатнього зволоженняи викладено в 

публікаціях [227, 232, 242]. 
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РОЗДІЛ 7 
АГРОЕКОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ РІЗНОЯКІСНОСТІ 

АГРОФІТОЦЕНОЗІВ СТЕВІЇ 
7.1. Вплив метеорологічних умов регіонів України на ріст, розвиток 

і продуктивність стевії 
Упродовж 2001-2019 рр. у різних регіонах України було проведено 

комплекс спостережень та здійснено оцінку агрофітоценозів стевії 
(моніторинг). При цьому вивчали вплив погодних умов вегетаційного періоду 
та сортових особливостей на ріст, розвиток і продуктивність стевії. 

В Україні початком досліджень стевії вважається 1985 р., коли в 
Інституті цукрових буряків було висаджено розсаду стевії на площі понад 
500 м2, а в 1990 р. плантації стевії становили майже 8 га [82, 83, 214]. 

Аналіз метеорологічних умов вирощування стевії впродовж 2001-2014 рр. 
показав їх значну мінливість. Так, в умовах Правобережного Центрального 
Лісостепу найпосушливими виявилися 2001, 2003, 2004 (особливо в першу 
половину вегетаційного періоду) та 2007 рр., надмірно вологими – 2005, 
2006 рр.; решта років були близькими до середніх. Вегетаційний період 2007 р. 
був найбільш посушливим: кількість опадів у період «садіння-приживання» 
становила 74 мм, ГТК – 0,6, індекс посушливості – 1,31; у період збирання – 
відповідно 143 мм, 0,9 і 0,92. Такі метеорологічні умови загалом негативно 
вплинули на продуктивність агрофітоценозів стевії, зокрема на густоту сходів 
(приживання після садіння), їхній ріст і розвиток та на вихід зеленої маси і 
сухого листка. За густоти стояння перед збиранням 100 тис.рослин/га, 
урожайність зеленої маси становила 10,8 т/га, сухої – 1,76 т/га. У цілому в 
регіоні густота стояння перед збиранням за період 2001-2012 рр. була в межах 
98-111 тис.рослин/га, урожайність зеленої маси – 10,4-26,7 т/га, сухого 
листка – 1,69-2,68 т/га (див. табл. 7.1). 

У Західному Лісостепу за густоти стояння перед збиранням 
110-111 тис.рослин/га за період 2006-2014 рр. урожайність зеленої маси була 
в межах 20,7-28,4 т/га, сухого листка – 2,73-2,96 т/га. 

За період 2001-2014 рр. у Північному Степу продуктивнішими 
агрофітоценози стевії були в 2011-2012 та 2012-2014 рр.: за густоти стояння 
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перед збиранням 90-91 тис.рослин/га, урожайність зеленої маси становила 
25,2-30,4 т/га, сухого листка – 2,51-3,03 т/га (ГТК вегетаційного періоду 
становив 0,8-1,7). 

У Південному Степу (АР Крим) за період 2001-2012 рр. найвищою 
продуктивністю агрофітоценози стевії характеризувалися в 2004-2006, 
2008-2012 рр.: за густоти стояння перед збиранням 91 тис.рослин/га; в 
середньому за 2006-2010 рр. – за 90 тис.рослин/га – 27,0 і 2,65т/га; в 
середньому за 2011-2014 рр. – за 91 тис.рослин/га – 27,7 і 2,95 т/га (табл. 7.1). 

Таблиця 7.1 
Продуктивність агрофітоценозів стевії залежно від погодних умов 

періоду вегетації регіону (середнє за 2001-2014 рр.) 

Регіон 
вирощува-

ння 
Рік 

Площа 
садіння, 

га 

ГТК в 
період 

садіння-
прижи-
вання 

Густота 
стояння, 

тис.рослин/га 

Урожайність, 
т/га ГТК 

періоду 
вегетації після 

саді-
ння 

перед 
збира-
нням 

зеленої 
маси 

сухого 
листка 

Ц
ен

тр
ал

ьн
ий

 
Л

іс
ос

те
п 

2001-
2005 1,99 0,8-1,5 111 105 24,7 2,49 0,7-3,6 

2006-
2010 5,90 0,1-1,3 112 103 17,5 1,69 0,6-2,4 

2011-
2012 2,01 0,8-1,3 115 111 26,7 2,68 0,9-1,2 

За
хі

дн
ий

 
Л

іс
ос

те
п 2006-

2010 2,73 0,3-2,1 117 110 20,7 2,73 0,8-1,8 

2011-
2012 1,94 0,8-3,5 115 111 28,4 2,96 0,9-1,7 

П
ів

ні
чн

ий
 

С
те

п 

2001-
2005 4,10 0,3-1,0 92 90 15,3 1,52 0,8-1,2 

2011-
2012 15,20 0,3-1,5 92 90 25,2 2,51 0,8-1,0 

2013-
2014 14,70 0,8-1,0 92 91 30,4 3,03 1,0-1,7 

П
ів

де
нн

ий
 

С
те

п 

2001-
2005 5,0 0,5-1,2 93 92 20,5 2,75 0,6-1,4 

2006-
2010 29,30 0,3-1,0 93 90 27,0 2,65 0,3-1,3 

2011-
2014 32,20 0,3-1,1 92 91 27,7 2,95 0,4-1,4 
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Природно-ресурсний потенціал є важливим фактором розміщення 

продуктивних сил, який включає природні ресурси й природні умови. 

Природні умови охоплюють географічне положення, кліматичні умови, 

особливості рельєфу й розміщення ресурсного потенціалу. 

Проведений аналіз показав, що ізолінії зі значенням ГТК йдуть у 

напрямку з південного заходу і півдня на північний схід і північ. Чим нижче 

показник ГТК, тим посушливіша місцевість. Для стевії оптимальний ГТК 

вегетаційного періоду є 1,3-1,0, тобто це зона достатнього зволоження. Як 

змінюється врожайність зеленої маси і сухої речовини стевії залежно від ГТК 

вегетаційного періоду за регіонами України наведено нижче (рис. 7.1-7.12). 

У Центральному Лісостепу (Дослідне поле Інституту біоенергетичних 

культур і цукрових буряків НААН м. Київ) ГТК вегетаційного періоду 

становить 0,6-1,8; урожайність зеленої і сухої маси в регіоні коливалися в 

межах відповідно 5-30 і 0,2-3,4 т/га (рис. 7.1). 

 

Рис. 7.1. Рівняння регресійної залежності врожайності зеленої маси і сухої 
речовини стевії від ГТК вегетаційного періоду вегетації Центрального 

Лісостепу (ІБКіЦБ м. Київ, Фастівський р-н, станція овочівництва) 
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З підвищенням ГТК урожайність зеленої маси і сухої речовини в регіоні 

знижується [78, 237]. 

У зоні Теплого Поділля (м. Заліщики, Тернопільської обл.) ГТК 

вегетаційного періоду коливається в межах 0,75-1,75, а урожайність зеленої і 

сухої маси – в межах відповідно 5-25 і 0,5-2,5 т/га. За лінією регресії вона 

майже не залежить від ГТК, тобто врожайність зеленої маси тримається на 

рівні 14 т/га, а сухої речовини – 1,45 т/га з не істотним зниженням за умов 

підвищення ГТК (рис. 7.2). 
 

 

 
Рис. 7.2. Рівняння регресійної залежності врожайності зеленої маси і сухої 

речовини стевії від ГТК періоду вегетації в зоні Теплого Поділля 
(м. Заліщики, Тернопільської обл., Житомирська обл., 

станція Інституту, м. Чуднів) 
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У Закарпатті за рівня ГТК вегетаційного періоду 0,85-1,40 урожайність 

зеленої і сухої маси в регіоні коливалися відповідно в межах 

7-27 і 0,25-2,7 т/га [229, 237]. 

За лінією регресії, врожайність зеленої маси від ГТК має незначну 

від’ємну залежність, а сухої речовини – позитивну, тобто із зростанням ГТК 

урожайність сухої речовини збільшується – від 1,25 до 1,5 т/га (рис. 7.3). 

 

 
Рис. 7.3. Рівняння регресійної залежності врожайності зеленої маси і сухої 
речовини стевії залежно від ГТК вегетаційного періоду в зоні Закарпаття 

(Мукачево, агроколедж) 
 

З підвищенням ГТК урожайність зеленої маси і сухої речовини 

знижуються відповідно від 25 до 8 т/га і від 3 до 0,2 т/га [237]. 

На Поліссі України ГТК вегетаційного періоду становить 0,75-1,75; 

урожайність зеленої і сухої маси в регіоні коливалися відповідно в межах 
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8-29 і 0,2-2,9 т/га. За лінією регресії, врожайність зеленої маси і сухої речовини 

від рівня ГТК має істотно від’ємну залежність (рис. 7.4). 

 

 
Рис. 7.4. Рівняння регресійної залежності врожайності зеленої  

маси і сухої речовини стевії від ГТК вегетаційного періоду Полісся 
України (Львівська обл., Львівський р-н, с. Жовква) 

 

Трирічні дослідження в Північному Степу показали, що ГТК 

вегетаційного періоду в регіоні становить 1-1,5; урожайність зеленої і сухої 

маси в регіоні коливалися відповідно в межах 8,4-10,4 і 0,85-1,06 т/га [229]. 

За лінією регресії врожайність зеленої маси і сухої речовини має істотну 

позитивну залежність від ГТК, що свідчить про високу придатність умов 

регіону для вирощування стевії з використанням штучного зрошення, на що 

будуть спрямовані натакуі дослідження (рис. 7.5). 
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Рис. 7.5. Рівняння регресійної залежності врожайності зеленої маси і сухої 

речовини стевії залежно від ГТК вегетаційного періоду Степу 
(Херсонська обл., Каховський р-н, ФГ «Лейла») 

 

Найбільш об’ємні дослідження велися в Південному Степу АР Крим. 

ГТК вегетаційного періоду в Криму становить 0,5-1,5; урожайність зеленої і 

сухої маси  в регіоні коливалися в межах відповідно 0,2-37 і 0,6-3,7 т/га. За 

лінією регресії врожайність зеленої маси і сухої речовини має криволінійну 

залежність від ГТК, що описується квадратичним рівнянням регресії [229, 242]. 

Цей регіон теж має високу придатність для вирощування стевії, 

особливо за умов використання штучного зрошення. Саме в цьому регіоні 

проведено перші дослідження з використанням крапельного зрошення 

(рис 7.6). 
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Рис. 7.6. Рівняння регресійної залежності врожайності зеленої маси і сухої 

речовини стевії від ГТК вегетаційного періоду Криму 
(Бахчисарайський р-н, с. Табачне, Красногвардійський р-н, 

агрофірма «Нива») 
 

Отже, за рівнем урожайності зеленої маси і сухої речовини 

придатними для вирощування стевії є практично усі регіони України: 

Автономна Республіка Крим (відповідно 0,2-37 і 0,6-3,7 т/га), Закарпаття 

(7-27 і 0,25-2,7 т/га), Полісся (0,2-37 і 0,6-3,7 т/га), Центральний Лісостеп 

(5-30 і 0,2-3,4 т/га) і Тепле Поділля (7-27 і 0,25-2,7 т/га). 

7.2. Екологічна стабільність і пластичність сортів стевії  

Водно-електролітна рівновага, сталість внутрішнього середовища 

організму – гомеостаз – універсальна система забезпечення життя організму, 

яка підтримує оптимальні умови росту й розвитку рослин і виконує 
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еволюційну роль стабілізації їх норми адаптивності. Провідну роль в 

адаптивній системі відіграють еволюційні, екологічні й біоенергетичні 

фактори, які керують процесами реалізації потенціалу генотипу. Адаптація є 

пристосування сортів до ґрунтово-кліматичних умов, а пластичність – 

властивість рослин виживати в межах певних умов довкілля, мається на увазі 

визначення меж, за якими існування рослин стає неможливим [12, 17].  

За визначенням італійського вченого Д. Ацци, врожай є похідною двох 

компонентів – продуктивності й стабільності [239]. 

Екологічні дослідження дають змогу виявити дію абіотичних і 

біотичних факторів певного середовища на генотип і встановити ступінь їх 

впливу на ріст, розвиток і врожайність стевії. Акумуляція змін зовнішнього 

середовища проявляється в мінливості певних кількісних ознак структури 

рослин – його фенотипі, який формують певні морфологічні ознаки будови 

рослин, врожайність, якість продукції, стійкість до біотичних і абіотичних 

факторів, які визначаються вихідною формою [2, 3, 6]. 

Висока чутливість окремих сортів до несприятливих умов вирощування 

часто звужує ареал їх поширення в інші екологічні зони й обмежує їх загальне 

розповсюдження. Саме тому розширення норми реакції гібридів на умови 

довкілля є основним завданням селекції, особливо для регіонів зі стресовими 

гідротермічними умовами. 

На підставі випробування сортів стевії у різних регіонах вирощування 

можна прогнозувати генетично визначену ступінь стабільності їх врожайності 

(пристосованості до умов вирощування). 

За В. В. Хангильдиним [279], інтенсивним сортом стевії є такий, що за 

оптимальних умов вирощування кожного року за врожайністю переважає усі 

досліджувані; пластичним (здатним до мінливості) той, що за середньою 

врожайністю за роки випробування посідає перше місце; стабільним, що за 

роки досліджень має найменшу різницю між максимальною та мінімальною 

врожайністю.  
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Вплив погодних умов періоду вегетації сортів стевії на стабільність 

врожайності оцінювали шляхом розрахунків за показниками врожайності 

зеленої і сухої маси, вмістом сухої речовини за низку років з визначенням 

середніх, стандартного відхилення, мінімуму й максимуму та розмаху 

варіації – R (табл. 7.2). 

Таблиця 7.2 

Продуктивність сорту стевії Берегиня залежно  
від впливу екологічних умов регіону досліджень  

(середнє за 2010-2012 рр.) 

Регіон 
вирощування стевії 

Рік Се- 
ред- 
нє 

 

Стан-
дартне 

відхилення 
S 

Значення 
R = 

max- 
min 2010 2011 2012 Max Min 

Зелена маса, т/га  
Фастів, Київська обл. 28,8 25,8 25,5 26,7 1,82 28,8 25,5 3,3 
Чуднів, Житомирська обл. 24,5 24,5 23,5 24,2 0,58 24,5 23,5 1,0 
Жовква, Львівська обл. 27,9 27,9 29,4 28,4 0,87 29,4 27,9 1,5 
Каховка, Херсонська обл. 25,4 25,4 24,8 25,2 0,35 25,4 24,8 0,6 
Красногвардійськ, АРК 30,1 30,1 27,5 29,2 1,50 30,1 27,5 2,6 

Частка сухої речовини, % 
Фастів, Київська обл. 9,72 10,20 10,4 10,1 0,33 10,4 9,7 0,6 
Чуднів, Житомирська обл. 11,9 10,6 10,7 11,1 0,71 11,9 10,6 1,3 
Жовква, Львівська обл. 10,3 10,6 10,4 10,4 0,18 10,6 10,3 0,4 
Каховка, Херсонська обл. 8,98 10,5 10,4 10,0 0,84 10,5 9,0 1,5 
Красногвардійськ, АРК 12,2 10,3 10,4 11,0 1,03 12,2 10,3 1,8 

Суха речовина, т/га 
Фастів, Київська обл. 2,80 2,63 2,64 2,69 0,09 2,8 2,6 0,2 
Чуднів, Житомирська обл. 2,91 2,60 2,51 2,67 0,21 2,9 2,5 0,4 
Жовква, Львівська обл. 2,86 2,96 3,06 2,96 0,10 3,1 2,9 0,2 
Каховка, Херсонська обл. 2,28 2,66 2,58 2,51 0,20 2,7 2,3 0,4 
Красногвардійськ, АРК 3,66 3,11 2,87 3,21 0,41 3,7 2,9 0,8 

 

x
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Середній рівень урожайності зеленої маси стевії в регіонах вирощування 

за роки досліджень змінювався так: у Фастові Київської обл. (26,7 т/га), 

Жовкві Львівської обл. (28,4 т/га) і Красногвардійську АРК (29,2 т/га). 

Найбільш стабільною врожайність зеленої маси була в регіонах Каховки 

Херсонської обл. і Бахчисарай, АРК: за роки досліджень різниці між 

максимальною та мінімальною врожайністю у них була найменшими – 

0,6 т /га; у цих самих регіонах були й найменші стандартні відхилення від 

середньої врожайності – 0,35 т /га [229]. 

За збором сухої речовини у рослин стевії виділялися регіони: Фастів 

Київської обл. – 2,69 т/га, Жовква Львівської обл. – 2,96 т/га і 

Красногвардійськ АРК – 3,21 т/га.  

Серед сортів стевії досліджувалися Берегиня, Славутич і номер 

«космічний» (табл. 7.3). 

Таблиця 7.3 
Продуктивність сортів стевії залежно від впливу  

погодних умов регіону досліджень (середнє за 2009-2011рр.) 

Сорт/номер 
Рік 

 
 

S max Min 
R = 
max – 
min 2009 2010 2011 

Урожайність сухої речовини, т/га 

Берегиня 2,96 3,11 3,06 3,04 0,08 3,11 2,96 0,15 

Славутич 2,88 2,65 2,57 2,70 0,16 2,88 2,57 0,31 

Космічний 2,80 2,63 2,53 2,65 0,14 2,80 2,53 0,27 

Вміст глікозидів, % 

Берегиня 10,3 9,20 9,00 9,50 0,70 10,30 9,00 1,30 

Славутич 9,80 9,00 8,90 9,23 0,49 9,80 8,90 0,90 

Космічний 9,50 8,60 8,50 8,87 0,55 9,50 8,50 1,00 

Збір глікозидів, кг/га 

Берегиня 305 286 275 289 14,92 305 275 29 

Славутич 282 239 229 250 28,50 282 229 54 

Космічний 266 226 215 236 26,76 266 215 51 

x
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За рівнем урожайності сухої маси, вмістом і збором глікозидів стевії 

виділявся сорт Берегиня – відповідно 3,04 т/га, 9,50 % і 289 кг/га. Цей самий 

сорт був і найбільш пластичний, тому що за середньою врожайністю у роки 

випробування був найкращим (середня врожайність становила 3,04 т/га). 

Найбільш наближалися до нього сорт Славутич – 2,70 т/га. Стабільним за 

врожайністю був сорт Берегиня – за роки досліджень різниця між 

максимальною та мінімальною врожайністю у нього була найменшою –  

0,15 т/га; у цього сорту було й найменшим стандартне відхилення від 

середньої врожайності – 0,08 т/га [235]. 

За вмістом глікозидів між сортами стевії спостерігалися певні відміни. 

Хоча у номера «космічний» вміст глікозидів був найвищим (9,50 %) більш 

стабільним за роками досліджень був сорт Славутич; у нього найменшими були 

стандартне відхилення і розмах варіації – відповідно 0,49 і 0,90 %. 

За збором глікозидів як і врожайністю, інтенсивним був номер 

«космічний», який упродовж трирічних випробувань переважав інші. Він же 

був і найбільш пластичний, тому що за середнім збором глікозидів у роки 

випробування переважав інші [239].  

Загальну тенденцію адаптивності сортів стевії  до певного регіону 

вирощування за результатами екологічних досліджень визначали за 

коефіцієнтом регресії Еберхарта і Рассела (1):  

,                          (1)        

де bi – коефіцієнт регресії врожаю кожного (і-го) сорту у середовищі з 

поліпшенням або погіршенням умов;  

Хij – урожайність і-го сорту у будь-яких j-умовах; 

Ij – індекс j-их умов, що є різницею середнього врожаю усіх сортів у цих 

умовах і загального середнього врожаю серед усіх дослідів (рис. 7.7). 

ij j
i

j

X I
b

I
= ∑
∑
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Рис. 7.7. Оцінка врожайності сортів за коефіцієнтом Еберхарта і Рассела 
 

Його величина характеризує загальну тенденцію змін урожайності 

кожного сорту залежно від певних екологічних умов. Якщо коефіцієнт регресії 

наближений до 1 (bi≅±1,0), то сорт вважається пластичним. Отже, серед 

досліджуваних сортів пластичними виявилися сорти Берегиня і Славутич; 

високою пластичністю виділився номер «космічний». 

За Eberhart S.A. & Rassel W.A. ступінь стабільності врожайності 

культури характеризується показником відхилення від загальної дисперсії: 

чим більший від’ємний показник відхилення від загальної дисперсії,  тим орт  

стевії має вищу стабільність урожайності; сорти з відхиленнями від регресії, 

що наближені до нуля, є пластичними, а ті, що істотно віддалені від нуля з 

позитивним знаком, є дуже пластичними (рис. 7.8). 

Рис. 7.8. Характеристика сортів стевії за стабільністю й пластичністю, 
середнє за 2009-2011рр. 
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Серед досліджуваних сортів стевії стабільністю виділявся номер 

«космічний», у якого відхилення від середньої дисперсії за значеннями було 

суттєвим < 0, тобто мали позначку «мінус». Пластичним був сорт Славутич 

(відхилення наближене до ±0) і сильно пластичним – Берегиня (відхилення від 

середньої дисперсії за значеннями найбільш віддалені від нуля).  

Комплексну екологічну оцінку сортів за рівнем сприятливості певних 

регіонів для вирощування стевії проводили на підставі екологічного 

сортовипробування шляхом закладання багатофакторного досліду, в якому 

вивчали взаємодію сорту і ґрунтово-кліматичних умов певних регіонів. 

Дослід проводили за схемою змішування, екологічних умов та 

родючості ґрунтів у межах повторювань демонстраційних дослідів.  

Оцінку проводили за такими статистичними показниками: середня 

врожайність, дисперсія та стандартне відхилення від середньої арифметичної; 

максимальне й мінімальне значення та розмах коливання врожайності, 

похибка середньої арифметичної; визначення гомеостатичності та коефіцієнта 

агрономічної стабільності сортів. 

Для визначення гомеостатичності та агрономічної стабільності 

користувалися формулами: 

– середня арифметична 𝑥𝑥 = ∑𝑋𝑋/𝑛𝑛,                                           (2)       

де     Х – варіанта, n  – кількість варіант (показників);    

– дисперсія          ,                                          (3)        

де f  – частота; х – середня арифметична;  

– стандартне відхилення ,                                         (4)  

– похибка середньої арифметичної ,                  (5)  

– екологічний коефіцієнт варіації, в %; він характеризує ступінь 

мінливості ознаки ,                                                                             

– гомеостатичність – показник селекційної цінності генотипу 

                         ,                                                         (6) 
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– коефіцієнт агрономічної стабільності; найбільш цінними для 

виробництва є сорти, у яких коефіцієнт стабільності перевищує 70 % 

                                        .                                                           (7) 

Результати екологічного сортовипробування стевії за 2011 рік наведено 

в табл. 7.4. 

Таблиця 7.4 
Вплив екологічних умов на урожайність сортів стевії, т/га 

(середнє за 2009-2011 рр.) 

Місце випробовування 

Сорт/номер 

С
ер

ед
нє

 

Рі
зн

иц
я 

до
 

се
ре

дн
ьо

ї 

Бе
ре

ги
ня

 

С
ла

ву
ти

ч 

К
ос

мі
чн

ий
 

Фастів, Київська обл. 2,14 2,27 2,63 2,35 -0,25 
Чуднів, Житомирська обл. 2,22 2,30 2,60 2,37 -0,22 
Жовква, Львівська обл. 2,63 2,71 2,96 2,77 0,17 
Каховка, Херсонська обл. 2,48 2,45 2,66 2,53 -0,07 
Червоногвардійськ, АРК 2,77 2,90 3,11 2,93 0,33 
Середнє сортів 2,46 2,54 2,78 2,60   
Стандартне відхилення 0,24 0,25 0,21     
Max – максимальна врожайність 2,77 2,90 3,11     
Min – мінімальна врожайність 2,14 2,27 2,60     
R – розмах коливання врожайності 0,63 0,62 0,51     
Похибка середньої арифметичної 0,10 0,10 0,08     
Vе,%  – коефіцієнт варіації 9,81 9,74 7,47     
Hom – гомеостатичність 0,25 0,26 0,37     
As- коефіцієнт агрономічної 

стабільності 90,2 90,3 92,5     
 

За результатами екологічного сортовипробування, кращим сортом 

порівняно з середньою  врожайністю в досліді (2,60 т/га) був сорт Берегиня – 

2,78 т/га. 

Серед регіонів, у яких було розміщено досліди,  найбільш сприятливими для 

VeAs −= 100
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вирощування сортів стевії були Бахчисарай АРК, Жовква Львівської обл. і 

Красногвардійськ АРК. Порівняно з середньою врожайністю в досліді (2,60 т/га) 

середні прирости сухої маси в них становили відповідно 0,04, 0,17 і 0,33 т/га. 

Про стабільність сортів стевії до негативного впливу екологічних умов 

регіону вирощування можна стверджувати за низкою таких статистичних 

показників. За розмахом варіації (різницею між максимальною і мінімальною 

врожайністю) можна робити висновок про ступінь стабільності сорту до 

впливу змін екологічних умов регіонів: чим цей показник нижчий, тим сорт 

більш стабільний. За цим показником сорти розподілялися в такій 

послідовності – Берегиня, Славутич і номер «космічний» з розмахом варіації 

відповідно 0,63, 0,62 і 0,51 т/га [229, 235]. 

Похибку середньої арифметичної і розмах варіації використовують для 

характеристики середньої арифметичної на 5 % рівні значущості (x ± t05sx) – 

чим менші коливання в межах середньої, тим більш достовірний результат. 

Екологічний коефіцієнт варіації характеризує ступінь мінливості 

середньої арифметичної (до 10 % – низька строкатість, 10-20 – середня і 

>20 – висока); усі сорти стевії, було залучено до досліду, мають низьку 

строкатість врожайності – до 10 %. 

Гомеостатичність характеризує селекційну цінність генотипу – чим 

вищий цей показник, тим він має більші переваги щодо його  залучення до 

наступної селекційної роботи. Коефіцієнт агрономічної стабільності 

характеризує господарську цінність сорту – найбільш цінними для 

виробництва є сорти, у яких коефіцієнт стабільності перевищує 70 %. Такому 

рівню відповідають усі  сорти, які було залучено у дослід. 

Висновки до розділу 7 

1. Істотно впливають на ріст, розвиток і продуктивність агрофітоценозів 

стевії погодні умови. На основі узагальнення теоретичних та 

експериментальних даних різних регіонів встановлено, що стевію слід 

вирощувати в регіоні, де сума опадів за рік становить 460-560 мм, в тому числі 
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за вегетаційний період – 328-460 мм, запаси вологи в шарі  

0-110 мм становить 150-180 мм, сума температур за період активної 

вегетації – 2450-2800 °С, ГТК – 0,8-1,3. 

2. За рівнем урожайності зеленої маси і сухої речовини придатними для 

вирощування стевії є практично усі регіони України: Автономна Республіка 

Крим (відповідно 0,2-37 і 0,6-3,7т/га), Закарпаття (7-27 і 0,25-2,7т/га), 

Полісся (0,2-37 і 0,6-3,7 т/га), Центральний Лісостеп (5-30 і 0,2-3,4 т/га) і 

Тепле Поділля (7-27 і 0,25-2,7 т/га). 

3. Ріст, розвиток та формування продуктивності агрофітоценозів стевії  

певною мірою залежать від біологічного потенціалу досліджуваних сортів. За 

екологічною оцінкою сортів стевії методом Еберхарта і Рассела інтенсивним 

виявився сорт Берегиня. 

4. Серед досліджуваних сортів стевії генетичною стабільністю виділявся 

номер Космічний (відхилення від середньої дисперсії за значеннями була 

істотною <0); пластичним був сорт Славутич (відхилення наближене до ±0) і 

сильно пластичним – Берегиня (відхилення найбільш віддалене від 0). 

Результати досліджень із вивчення впливу метеорологічних умов 

регіонів України на ріст, розвиток і продуктивність стевії та екологічної 

стабільності й пластичності сортів стевії опубліковані в друкованих працях 

[226, 227, 235, 237]. 
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РОЗДІЛ 8 

ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ  

ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ СТЕВІЇ  

8.1. Стевія в економіці сільського господарства 

Підвищення економічної ефективності сільського господарства 

передбачає збільшення виробництва і підвищення якості 

сільськогосподарської продукції за одночасного зменшення затрат праці і 

матеріальних засобів на одиницю продукції. 

Стевія медова – високопродуктивна рослина, тому економічна 

ефективність її вирощування досить висока. Особливістю, що зумовлює 

цінову політику та собівартість, є існуюча технологія виробництва стевії в 

Україні. Сьогодні на собівартість вирощування культури впливає на:  

– способи вирощування: зеленим живцюванням; насінням стевії; 

вирощування розсади методом культури in vitro; 

– використання пікірування, плівок, теплиць для зберігання кореневищ; 

– використання ручної праці через відсутність спеціальних машин для її 

посадки, обробітку та збирання врожаю [15]. 

Так, «на варіантах із застосуванням плівки найнижча собівартість 

сухих листків стевії та найвищий рівень рентабельності відзначено у 

варіанті з густотою 80 тис.рослин/га – відповідно 12,49 тис. грн/т та 300 %, 

але найбільший умовно чистий прибуток мав варіант з густотою посадки 

80 тис.шт./га, хоча при щільності посадки 80 тис.шт./га рівень 

рентабельності був дещо меншим – 264 %. Зважаючи на це, за умови 

мульчування ґрунту плівкою економічно вигідно вирощувати стевію з 

густотою 80 тис. шт./га» [77].  

«Найвищі показники акумульованої енергії урожаєм сухих листків з 

одиниці площі (78676 МДж/га) одержано на ділянках, де пінцирування 

рослин проводилось на початку інтенсивного росту за густоти стояння 

80 і 95 тис. рослин/га; на них коефіцієнт енергетичної ефективності 

становив 6,20. 
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Енергетичні витрати при вирощуванні стевії з мульчуванням ґрунту 

чорною поліетиленовою плівкою порівняно з варіантом без нього були істотно 

меншими. Найменшими вони були за густоти посадки 80 тис.рослин/га – 

2371 МДж/т; тут же відзначено і найвищий коефіцієнт біоенергетичної 

ефективності – 6,38» [77]. 

Вартість стевії та стевіозиду досить висока і в різних країнах 

коливається в широких межах. 

Сухі подрібнені листки стевії на ринку США коштують 340 дол./кг, рідкий 

концентрат – 306 дол./кг, висушений екстракт у таблетках – 4990 дол./кг. 

«В Японії наприкінці минулого століття вартість стевіозиду 

перевищувала вартість цукру у 17 разів і становила 3000 ієн/кг». 

Дослідження, які проводились у ВНІЦ, показали, що кожен гектар, 

зайнятий цією культурою, може дати 2,0 т і більше маси сухих листків. 

Залежно від сорту й форми стевії за вмістом в листках солодких глікозидів від 

7 до 10 % можна одержати від 140 до 200 кг/га чистого стевіозиду, що за 

солодкості вищою за цукор в 200-300 разів еквівалентно одержанню його 

30,0-45,0 т/га, у той час як найбільш цукристі гібриди буряків цукрових дають 

цукру максимум 10,0-12,0 т/га [214, 364]. 

8.2. Економічна ефективність досліджуваних технологій 

Рішення економічно значущого для України питання виробництва стевії 

передбачає розробку і впровадження: 

– інтенсивної ресурсоощадної технології вирощування стевії; 

– безвідходних екологічно чистих технологій різного ступеня переробки 

сухого листка стевії; 

– виробництво продукції з використанням низькокалорійного 

підсолоджувача. 

Успішне здійснення цих заходів на основі новітніх технологій дасть 

змогу отримати вітчизняний високоякісний екологічно чистий продукт з 

багатьма профілактичними і лікувальними властивостями, що в сучасних 
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умовах набуває великого значення для кожної людини. 

Технологія вирощування стевії є комплексом агротехнічних, 

технологічних та організаційно-економічних заходів, спрямованих на 

отримання максимального врожаю культури і відновлення родючості ґрунту. 

Підвищення врожайності культури забезпечує зростання її економічної 

ефективності. Існуюча технологія вирощування стевії досить трудомістка, 

потребує значних матеріальних витрат. Тому необхідною є розробка нових 

інтенсивних ресурсоощадних технологій вирощування стевії з урахуванням її 

біологічних особливостей. Такі технології повинні бути економічно, 

енергетично та екологічно виправданими. 

З урахуванням біологічного потенціалу стевії основними вимогами 

інтенсивної технології є: 

– використання високопродуктивного садивного матеріалу; 

– розміщення стевії в сівозміні по кращих попередниках; 

 удобрення і обробіток ґрунту; 

 забезпечення оптимальної густоти посадки рослин; 

 застосування інтегрованої системи захисту стевії від бур’янів, 

шкідників і хвороб; 

 прогресивні способи збирання врожаю з використанням ефективного 

комплексу збиральних машин і сушки стевії. 

Стевія розмножується методами in vitro, методом зеленого живцювання 

або насінням з подальшим дорощуванням розсади в теплицях [228]. 

Метод in vitro використовується, коли необхідно швидко розмножити 

рослини. Метод живцювання передбачає підготовку та зберігання кореневищ 

для подальшого вегетативного розмноження. Навесні кореневища 

висаджуються у відкритий rрунт для отримання зеленої маси стевії. 

Про економічну ефективність використання цих методів розмноження 

можна стверджувати за даними табл. 8.1. 
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Таблиця 8.1 
Економічна ефективність методів вирощування посадкового 

матеріалу стевії (середнє за 2006-2010 рр.) 

Стаття витрат 
Посадковий матеріал підготовлено методом 
in vitro живцювання з насіння 

грн/га % грн/га % грн/га % 
Оплата праці з 
нарахуваннями 

3869,2 20,1 714,0 5,7 451,2 4,7 

Паливно-мастильні 
матеріали 

– – 195,2 1,6 520,4 5,4 

Амортизація – – 67,2 0,5 96,4 1,0 
Поточний ремонт 395,6 2,1 483,6 4,2 323,0 3,4 
Підготовка 
посадкового матеріалу 

12325,8 64,0 8874,4 71,6 6437,0 57,4 

      Всього: 16590,6 86,2 10334,4 83,6 7828,0 81,5 
Адміністративні 
витрати 

2659,1 13,8 2033,4 16,4 1782,8 18,5 

      Разом: 19249,7 100 12367,8 100 9610,8 100 
Рослин /га 80000  80000  80000  
Собівартість однієї 
рослини, грн 

0,24  0,15  0,12 
 

 
Дослідження показали, що технологія вирощування стевії потребує 

удосконалення в напрямкі методів розмноження, використання 

наномікродобрив, штамів, органічних і мінеральних добрив та більш 

ефективного використання комплексу машин. 

Найбільш ефективною була технологія вирощування стевії з 

використання живців і насіння. Якщо витрати у варіанті технології 

вирощування стевії з розсади за методом in vitro становили 19249 грн/га, то за 

живцювання і сівби насінням – відповідно 17367,8 і 9610,8 грн/га. 

Аналіз структури витрат на виробництво стевії показав, що найбільшу 

частку садивний матеріал (64,65 %) і оплата праці (15,75 %). 
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За оптимальної густоти 80-100 тис. рослин/га – собівартість однієї 

рослини посадкового матеріалу у варіанті підготовки in vitro становила 

0,24 грн., живцювання 0,15 грн і насінням 0,12 грн. 

На підставі проведених досліджень розроблено типові адаптовані до 

регіонів вирощування стевії ресурсоощадні технології, які забезпечують 

урожайність зеленого листка 15-20 т/га, сухого 2,50-3,50 т/га, знижують 

собівартість на 35-40 %. 

Інтенсивна ресурсоощадна технологія вирощування стевії на базі нових 

вітчизняних машин із нормативним забезпеченням матеріально-технічними 

засобами передбачає:  

– вирощування розсади методом живцювання або сівба насінням;  

– внесення органічних добрив нормою 25-30 т /га і мінеральних – 

N60P60K60; 

– обробку ґрунту шляхом лущення, оранку оборотними плугами, 

суцільне розпушування ґрунту для боротьби з бур’янами;  

– передпосівну обробку ґрунту і висаджування розсади 

розсадосадильною машиною; 

– боротьбу з бур’янами шляхом використання технічних засобів;  

– збирання з використанням високопродуктивних машин, групову 

роботу машин на збиранні стевії і сушку;  

– обрушення сухих листків від стебел. 

Оцінка економічної ефективності варіантів технології вирощування 

стевії проводиться на підставі технологічних карт витрат на одиницю продукції 

з урахуванням рівня врожайності та використання різних технічних засобів.  

З метою вибору найбільш вигідного варіанта, виявлення резервів 

економії витрат і підвищення продуктивності стевії проводили економічну і 

енергетичну оцінки різних варіантів інтенсифікації технологій вирощування 

культури. 
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Дослідженнями встановлено, що всі технічні засоби, які 

використовуються при вирощуванні стевії, можуть бути використані в 

будь-якому варіанті, але практичне маневрування технічними засобами за 

різних технологій визначаються економічною доцільністю. 

Технологія вирощування стевії потребує чимало удосконалень, 

застосування більш ефективного комплексу машин, що дало б можливість 

значно підвищити економічну ефективність використання технічних засобів. 

Значним фактором у формуванні високих показників продуктивності 

стевії є: використання наномікродобрив, штамів, органічних і мінеральних 

добрив, які є ефективним фактором інтенсифікації технології вирощування 

культури. Добрива доцільно застосовувати збалансованими за елементами 

живлення, оптимальними дозами і в строки, які відповідають біологічним 

потребам стевії і ґрунтово-кліматичним умовам зони вирощування. 

Система добрив при вирощуванні стевії забезпечує підвищення її 

продуктивності, а також максимально можливу економію мінеральних 

добрив. Дози мінеральних добрив при вирощуванні стевії встановлено на 

підставі польових дослідів. Оптимальною нормою мінеральних добрив є 

N60P60K60. Органо-мінеральна система добрив складається з основного 

внесення гною 25-30 т /га і мінеральних добрив N60P60K60; при посадці в 

міжряддя вносять N30P30K30 і підживлення в першій половині вегетації 

N30P20K30 кг/га д.р. 

В умовах України збирання стевії можна проводити у два строки. В 

таких умовах після першого укосу вносять азотні добрива нормою N30. 

Дослідження, проведені в останні роки, показали, що для зниження 

собівартості стевії необхідно підвищити якість виконання технологічних 

операцій, застосовуючи більш ефективні елементи технології вирощування, 

які гарантували б підвищення продуктивності стевії, з урахуванням 

конкретних умов регіону.  

Враховуючи запаси схожих насінин бур’янів у шарі ґрунту 0-5 см, 
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доцільно збільшувати густоту стояння рослин стевії до 100 тис. шт./га. 

Застосовуючи моделювання шляхом застосування відповідних елементів 

технології, утримувати поріг економічної шкідливості на рівні 1,2-1,5 шт. 

бур’янів/м2. Оптимальна густота насаджень стевії в регіонах України є 

80-100 тис. рослин/га. Збільшення або зменшення густоти від оптимальної 

негативно впливає на врожайність і якість листків стевії. 

У цьому зв’язку при висадці стевії з шириною міжрядь 45 см відстань 

між рослинами в рядку становить 16-20 см. Така схема посадки дають змогу 

найбільш ефективно використовувати родючість ґрунту і біологічний 

потенціал стевії; завдяки дотриманню оптимальної густоти рослин, 

врожайність зеленої маси становить в середньому 25-26 т/га. 

Урожайність стевії визначає строк посадки стевії у відкритий ґрунт і 

тривалість вегетації. При посадці розсади стевії в травні отримали більш 

високий урожай стевії у зв’язку зі збільшенням вегетаційного періоду і 

сприятливим умовам приживання розсади. Розсада, висаджена на початку 

травня, мала масу листків у два рази більшу, ніж рослини, висаджені в першій 

декаді червня. Урожайність стевії при цьому порівняно зі звичайною 

технологією підвищувалася на 20-25 %. 

У результаті впровадження ресурсоощадної технології вирощування 

стевії в Криму отримано високий економічний ефект. 

У структурі витрат на вирощування стевії найбільшу частку займала 

підготовка посадкового матеріалу: за методом in vitro 69,0 %, шляхом 

живцювання – 58,3 % і насінням – 57,4 %. Далі йдуть частка витрат на 

основний і ранньовесняний обробітки ґрунту й посадку розсади – 7,6-20,6 %, 

на збирання й підготовку до промислового використання стевії – 10,5-12,7 %. 

Більш ефективною була технологія вирощування стевії з використанням 

живців і насіння. Якщо витрати у варіанті технології вирощування стевії з 

розсади за методом in vitro становлять 27892,6 грн/га, то за живцювання і 

насіння – відповідно 21219,6 і 16756,2 грн/га (табл. 8.2) [238]. 
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Таблиця 8.2 
Ефективність інтенсивних енергоощадних технологій 

вирощування стевії АР Крим (середнє за 2006-2010 рр.) 

Показник 
Посадковий матеріал підготовлено 

in vitro живцювання з насіння 
грн/га % грн/га % грн/га % 

Технологічні затрати, всього 27892,6 100 21219,6 100 16756,2 100 
У т.ч. – підготовка 
посадкового матеріалу 

19249,7 69,0 12367,8 58,3 9610,8 57,4 

Основний обробіток ґрунту 2114,7 7,6 2031,5 9,6 1413,5 8,4 
Весняний обробіток ґрунту 
і посадка розсади 

3103,2 11,1 2241,2 10,6 2074,9 12,4 

Догляд за посівами 505,7 1,8 428,8 2,0 350,1 2,1 
Збереження і підготовка до 
використання листків 

2919,3 10,5 2698,4 12,7 1958,2 11,7 

Збирання кореневищ – – 1451,9 6,8 1348,7 8,0 
Урожайність, т/га 12 15 18 
Затрати праці, люд.-год/га 3164,4 2540 2015 
Рентабельність, % 86 146 183 

 

На підставі проведених досліджень розроблено типову адаптовану до 

регіонів вирощування стевії ресурсоощадну технологію, яка забезпечує 

врожайність сирих листків на рівні 15-20 т/га; економія витрат порівняно зі 

звичайною технологією становила 15-20 %. 

Отже, підвищення ефективності вирощування стевії можливе за умови 

комплексного використання технологічних і організаційно-економічних 

факторів: розміщення стевії в найбільш сприятливих зонах України, 

забезпечення матеріально-технічними засобами і застосування адаптованої до 

певних регіонів технології вирощування. 

8.3. Енергетична оцінка ефективності вирощування стевії 

Подальший ріст виробництва стевії має бути пов’язаним з 

інтенсифікацією, запровадженням удосконалених та нових елементів 

ресурсоощадних технологій. 
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Ресурсоощадна технологія виробництва стевії ґрунтується на 

оптимальному використанні ґрунтово-кліматичних умов, біологічних 

можливостей сортів інтенсивного типу, забезпеченні природного 

підсолоджувача елементами мінерального живлення в необхідній кількості та 

співвідношенні, інтенсивній системі захисту рослин, своєчасному і якісному 

виконанні технологічних процесів, матеріальній зацікавленості у збільшенні 

обсягів виробництва продукції та економічної ефективності. Вона поєднує 

найновіші досягнення науки і провідного досвіду, забезпечує високу віддачу 

матеріально-технічних засобів. 

Дослідження показали, що впровадження ресурсоощадної технології 

вирощування стевії витрати енергетичних засобів на одиницю площі посівів 

зростають, а на одиницю продукції – зменшуються, що відбувається за 

рахунок підвищення врожайності культури [236, 238]. 

Ресурсоощадна технологія вирощування стевії є тією ланкою, за 

допомогою якої можна за короткий строк збільшити її продуктивність за 

менших витрат, ніж за іншими технологіями. Це відбувається за рахунок 

застосування для виконання технологічних операцій високопродуктивних 

машин, ефективного їх агрегатування. Своєчасне нормативне забезпечення 

технології матеріально-технічними засобами є незмінною складовою 

тривалого технологічного процесу. 

Отже, ресурсоощадна технологія вирощування стевії вирішує завдання 

прискорення інтенсифікації виробництва продукції, поліпшення її якості та 

конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках, а 

також забезпечує значний науково-технічний прогрес у виробництві 

природного підсолоджувача і продукції з нього. 

Щодо розміру цін у ринковій економіці, то їх величина формується не 

лише у сфері виробництва, а й конкретним співвідношенням попиту та 

пропозиції, а також необхідністю відтворення виробництва, тобто одержання 

середнього прибутку. 
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Система енергетичних показників, на відміну від вартісних, дає змогу 

визначити витрати незалежно від змін цін у часі, різниці валютних систем, 

інформаційних процесів, цінових викривлень, а також порівнювати різні 

продукти і споживні вартості. 

Енергетичний аналіз на всі види трудових і виробничих ресурсів 

визначається в енергетичних одиницях – еквівалентах. Енергетичний 

еквівалент – це кількість енергії, яка витрачається в калоріях (кал) або джоулях 

(Дж). Наприклад, енергетичний еквівалент 1 кг маси культиватора КРНВ-5,6 

становить 12,28 кКал. Упродовж експлуатаційного періоду враховується 

також амортизація, поточний ремонт, мінеральні добрива, пестициди, 

паливно-мастильні матеріали, транспортування та переробка і зберігання 

продукції, а також затрати робочої сили, які визначаються на основі 

технологічних карт виробництва стевії [240]. 

На основі енергетичних еквівалентів є можливість всі види праці й 

матеріально-технічних засобів (техніку – у кг маси, живу працю – у людино-

годинах, витрати палива – у літрах або кілограмах, використання 

електроенергії – у кіловат-годинах, заробітну плату – у гривнях) привести до 

єдиного показника і за його допомогою визначити активну частину кожного 

елемента, фактора родючості у технологічному процесі, а також внесок у 

формування врожаю. Це єдиний міжнародний показник, за допомогою якого 

визначається ефективність різних технологій, порівнюються технологічні 

процеси і операції. Це ефективно і цінно при проведенні аналізу енергетичних 

еквівалентів (табл. 8.3). 

Порівняннями енерговитрат за основними статтями встановлено, що в 

процесі вирощування стевії економія ресурсів і енергії при ресурсоощадній 

технології порівняно зі звичайною становить 29 %. Зменшення енерговитрат 

відбувається за рахунок зменшення витрат на системи удобрення, посадковий 

матеріал та поєднання технологічних операцій. 
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Таблиця 8.3 

Енергетична оцінка технологій вирощування стевії 
у підприємствах АР Крим (середнє за 2006-2010 р.) 

Показник 

Звичайна виробнича 
технологія 

Ресурсозберігаюча 
технологія 

Енергоємність 

МДж/га кКал/га % МДж/га кКал/га % 

Урожайність листків 
стевії (932,1 кКал /кг) 58500 13981509 100 78000 18642000 100 

Елементи витрат 

Механізми 5687 1359193 12,5 5116 1202724 12,0 

Паливно-мастильні 
матеріали 

10618 2537702 23,3 8941 2136899 21,3 

Електроенергія 29 6931 0,1 29 6931 0,1 

Добрива 14403 3442317 31,6 15612 3970268 39,6 

   в т. ч. органічні 4126 986114 9,0 4126 986114 9,8 

   Мінеральні 10277 2456203 22,5 11486 2984154 29,8 

      з них: азотні 7930 1895270 17,4 7140 1706460 17,0 

                 фосфорні 1078 257642 2,4 1848 680672 6,8 

                 калійні 1269 303291 2,8 2498 597022 6,0 

Пестициди 3392 810688 7,4 2968 709352 7,1 

Насіння, садивний 
матеріал 

2906 694534 6,4 5801 908439 9,1 

Зарплата людей 8587 2052293 18,8 4481 1070959 10,7 

         Разом 45622 10903658 100,0 40948 10025572 100,0 

Біоенергетичний 
коефіцієнт – 1,28  – 1,91  

 

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. Так, агрегат АРВ-8.1-02 виконує вирівнювання та 
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передпосівну підготовку ґрунту до сівби. Таке агрегатування дає змогу 

своєчасно і якісно провести польові роботи за технологією вирощування 

стевії. Це дає можливість забезпечити високу окупність ресурсоощадної 

технології виробництва стевії (табл. 8.4) [177, 255, 256]. 

Таблиця 8.4 

Оцінка енергетичної ефективності вирощування стевії 
на підприємствах півдня (середнє за 2001-2013 рр.) 

Технологія 
Урожайність 

зелених 
листків, т/га 

Енергетичний 
еквівалент, 

МДж/га 

Енергетичні 
витрати, 
МДж/га 

Коефіцієнт 
енергетичної 
ефективності 

Звичайна  
20 78000 45622 1,71 
15 58500 45622 1,28 

Ресурсоощадна 
20 78000 40948 1,91 
15 58500 40948 1,43 

 

Встановлено, що коефіцієнт енергетичної ефективності за вирощування 

стевії за ресурсоощадною технологією був на 11,2 % вищий, ніж за звичайною. 

За однакової врожайності стевії і рівних енергетичних еквівалентах продукції 

енергетичні витрати у варіанті ресурсоощадної технології були значно нижчі, 

ніж за звичайної. 

Дослідження показали, що незначне збільшення в технологічному циклі 

частки використання мінеральних добрив і зменшення пестицидів 

супроводжується скороченням виробничих витрат. А застосування 

агротехнічних і хімічних заходів у комплексі з боротьбою з бур’янами, 

шкідниками і хворобами обходяться дешевше, ніж захист хімічними засобами. 

Разом із тим, перевага агротехнічних заходів полягає в тому, що вони 

захищають довкілля, що відповідає екологічним вимогам.  

8.4. Впровадження і економічна ефективність результатів 

досліджень 

Упродовж 2006-2010 рр. рекомендовані нами прийоми було 

впроваджено у господарствах АР Криму, Херсонської, Київської та 
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Полтавської обл. При цьому враховували врожайність сирої маси, економічні 

показники: собівартість одиниці продукції, реалізаційну ціну, річний 

економічний ефект [214, 238, 256]. 

Економічну ефективність визначали відповідно до «Методики 

определения экономической эффективности использования в сельском 

хозяйстве результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, новой техники, изобретений и рационализаторских предложений» [136]. 

Річний економічний ефект розраховували за формулою: 

Реф = [(ЦРН – СН) × ВН – (ЦРб – Сб) × Вб] × П, 

де Реф – річний економічний ефект, тис. грн; 

ЦРН – ціна реалізації: н (нова), б (базова); 

С – собівартість: н (нова), б (базова); 

В – врожайність: н (нова), б (базова); 

П – площа, га. 

Упродовж 2011-2014 рр. у Полтавській обл. впроваджували технологію 

розмноження стевії з підготовкою посадкового матеріалу за методом живців, 

контролем було підготовка за методом in vitro (табл. 8.5). 

Таблиця 8.5 
Економічна ефективність від впровадження рекомендованих прийомів 

Полтавська обл. (середнє за 2011-2014 рр.) 

Показник 
Базова 

технологія – 
контроль* 

Ресурсоощадна 
технологія** 

Площа, га 2 2 

Урожайність зелених листків, т/га 12,0 15,3 

Собівартість 1 т зеленої маси, грн. 8812,2 8263,7 

Реалізаційна ціна 1 т зеленої маси, грн. 1200 1200 

Річний економічний ефект, тис. грн – 37,8 
*Базова технологія – підготовка посадкового матеріалу за методом in vitro; 
**Ресурсоощадна технологія – підготовка посадкового матеріалу за 

методом живцювання. 
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У результаті впровадження цієї технології врожайність зеленого листя 

збільшилась з 12,0 т/га за базової технології до 15,3 т/га – за ресурсоощадної, 

а собівартість 1 т зелених листків зменшилась відповідно від 8812,2 до 

8263,7 грн [234, 238]. 

Загалом річний економічний ефект становив (додаток Е 1): 

Реф = [(1200 – 8263,7) × 15,3 – (1200 – 8812,2) × 12,0] × 2 = 3782,4 грн. 

На протязі 2006-2010 рр. в АР Крим (Бахчисарайський р-н) 

впроваджували ресурсоощадну технологію розмноження стевії насінням, 

контролем було підготовка посадкового матеріалу методом живцювання 

(табл. 8.6) [242]. 

Таблиця 8.6 
Економічна ефективність від впровадження рекомендованих прийомів 

АР Крим ( середнє за 2006-2010 рр.) 

Показник Базова технологія – 
контроль* 

Ресурсозберігаюча 
технологія** 

Площа, га 10 10 
Урожайність зелених листків, т/га 15,3 20,5 
Собівартість 1 т зеленої маси, грн 8264,0 7685,0 
Реалізаційна ціна 1 т зеленої маси, 
грн 

1150 1150 

Річний економічний ефект, тис.грн – 287,0 
*Базова технологія – підготовка посадкового матеріалу за методом 

живцювання; 
**Розмноження стевії насінням. 
 

У результаті впровадження цієї технології врожайність зелених листків 

збільшилась від 15,3 т/га за базової технології до 20,5 т/га – за ресурсоощадної, 

а собівартість 1 т зелених листків зменшилась відповідно від 8264,0 до 

7685,0 грн. 

За реалізаційної ціни 1 т зеленої маси 1150 грн річний економічний 

ефект становив (додаток Е 2): 

Реф = [(1150 – 7685) × 20,5 – (1150 – 8264) × 15,3] × 10 = 28696,7 грн. 



249 
 

Упродовж 2006-2010 рр. в АР Крим (Красногвардійський р-н) 

впроваджували удосконалену технологію вирощування стевії, яка включала 

крапельне зрошення; контролем була технологія без крапельного зрошення 

(табл. 8.7). 

Таблиця 8.7 
Економічна ефективність від впровадження рекомендованих прийомів 

АР Крим (середнє за 2006-2010 рр.) 

Показник Базова технологія – 
контроль* 

Удосконалена 
технологія** 

Площа, га 2 2 
Урожайність сухої листкової маси, т/га 1,00 2,52 
Собівартість 1 т сухої листкової маси, грн 8265,6 7480,3 
Реалізаційна ціна 1 т сухої листкової 
маси, грн 

24000 24000 

Річний економічний ефект, тис.грн – 49,3 
* Базова технологія – без крапельного зрошення; 
** Удосконалена технологія – з застосуванням крапельного зрошення. 

 

У результаті впровадження цієї технології врожайність сухої листкової 

маси збільшилась від 1,0 т/га за базової до 2,52 т/га за удосконаленої, 

собівартість 1 т сухої листкової маси зменшилась відповідно від 8265,6 до 

7980,3 грн. 

За реалізаційної ціни 1 т сухої листкової маси 24000 грн річний 

економічний ефект становив (додаток Е 3): 

Реф = [(24000 – 7980,3) × 2,52 – (24000 – 8265,6) × 1,0] × 2 = 44270,5 грн. 

У результаті впровадження цієї технології врожайність сухої листкової 

маси збільшилась на 1,33 т/га, собівартість 1 т зменшилась на 3,14 % [203]. 

Упродовж 2006-2010 рр. в АР Крим (Красногвардійський р-н) 

впроваджували удосконалену технологію вирощування стевії, яка включала 

фертигацію + позакореневе підживлення під час крапельного зрошення; 

контролем була технологія – тільки крапельне зрошення (табл. 8.8) [256]. 
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Таблиця 8.8 
Економічна ефективність від впровадження рекомендованих прийомів 

АР Крим (середнє за 2006-2010 рр.) 

Показник 
Базова технологія – 

контроль* 
Удосконалена 
технологія** 

Площа, га 2 2 
Урожайність сухої листкової маси, т/га 2,33 3,66 
Собівартість 1 т сухої листкової маси, грн 8266,3 8007,5 
Реалізаційна ціна 1 т сухої листкової 
маси, грн. 28000 28000 

Річний економічний ефект, тис. грн – 54,4 
* Базова технологія – крапельне зрошення; 
** Удосконалена технологія – фертигація + позакореневе підживлення. 

 

За реалізаційної ціни 1 т сухої листкової маси 28000 грн річний 

економічний ефект становив: 

Реф = [(28000 – 8007,5) × 3,66 – (28000 – 8266,3) × 1,0] × 2,33 = 54386 грн. 

Упродовж 2011-2015 рр. у Центральному Лісостепу (Київська обл.) 

впроваджували ресурсоощадну технологію розмноження стевії – сівбу 

стимульованим насінням; контролем була технологія – посадка 

розсадою (табл. 8.9) [225, 256]. 

Таблиця 8.9 
Економічна ефективність від впровадження рекомендованих прийомів 

Центральний Лісостеп, Київська обл. (середнє за 2015-2016 рр.) 

Показник Базова технологія – 
контроль* 

Ресурсоощадна 
технологія** 

Площа, га 1 1 
Урожайність зеленої маси, т/га 17,8 21,4 
Собівартість 1 т зеленої маси, грн 8263,5 7373,3 
Реалізаційна ціна 1 т сирої маси, грн. 1600 1600 
Річний економічний ефект, тис. грн - 46,9 

* Базова технологія – посадка розсадою 
** Розмноження стевії стимульованим насінням 
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У результаті впровадження цієї технології врожайність зеленої маси 

збільшилась на 3,6 т/га, а собівартість зменшилась на 10,8 %. 

За реалізаційної ціни 1 т зеленої маси 1600 грн річний економічний 

ефект становив: 

Реф = [(1600 – 7373,3) × 21,4 – (1600 – 8263,5) × 17,8] × 1 = 4690,2 грн. 

За отриманими результатами розроблено: 

а) технологічні карти виробництва стевії вегетативним способом 

(методом зеленого живцювання, методом in vitro) (додаток Б 1);  

б) технологічні карти вирощування розсади стевії із живців (додаток Б 2). 

На основі технологічних карт зроблено розподіл витрат на виробництво 

стевії вегетативним способом (додаток Б 3). 

Якщо порівняти вирощування 1 га буряку цукрового і 1 га стевії та їх 

економіку в перерахунку на цукор та дитерпиновані глікозиди, картина буде 

слідуючою (табл. 8.10). 

Таблиця 8.10 

Порівняльна таблиця вирощування цукрових буряків та стевії 

Показники Буряки цукрові Стевія 
Витрати на вирощування 1 га, тис. грн 35,0 35,0 
Продукція цукор сухий лист 
Вихід продукції з 1 га, т 10,0 4,0 
Реалізаційна ціна продукції з 
1 га/ тис. грн. 

130,0 250,0 

 

Сьогодні на нашому споживчому столі залишилося 20 % цукру і 75 % 

штучних цукрозамінників. Цукор – це «біла смерть», всі серцево-судинні 

захворювання. 

Штучні цукрозамінники – аспартам, сахарин, цикломат і їм подібні. 

Вони сприяють онкозахворюванням, порушенням психіки, ожирінню. 

Чи є альтернатива? 

Так, є! Це стевія. Вона лікує серцево-судинні захворювання, цукровий 

діабет, онкохвороби, кишківник та інші хвороби. За нею – майбутнє. 
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Висновки до розділу 8 

1. Біологічний потенціал стевії в Україні як в агрономічному, так і в 

економічному відношеннях у господарствах використовується далеко не 

повністю. У системі заходів у реалізації біологічного потенціалу сучасних 

сортів стевії значне місце займає впровадження технологій, адаптованих до 

ґрунтово-кліматичних умов регіону, основу яких складають сорти, 

агротехнічні заходи та погодні умови вегетаційного періоду.  

2. За вегетативного способу розмноження стевії у структурі витрат 

найбільшу частку займала підготовка посадкового матеріалу: за методом 

in vitro 69,0 %, шляхом живцювання – 58,3 %. Далі йдуть частки витрат на 

основний і ранньовесняний обробітки ґрунту й посадку розсади – 7,6-20,6 %, 

збирання й підготовка до промислового використання стевії – 10,5-12,7 %. 

Більш ефективною була технологія розмноження стевії насінням. Якщо 

витрати у варіанті технології вирощування стевії з розсади за методом in vitro 

становлять 27892,6 грн/га, то за живцювання і насіння – відповідно 21219,6 і 

16756,2 грн/га. За оптимальної густоти – 80-100 тис. рослин/га – собівартість 

однієї рослини посадкового матеріалу у варіанті підготовки in vitro становила 

0,24 грн, живцювання – 0,15 грн і насінням – 0,12 грн. 

3. Порівняння енерговитрат за основними статтями показало, що в 

процесі вирощування стевії економія ресурсів і енергії за ресурсоощадної 

технології  порівняно зі звичайною становить 29 %. Зменшення енерговитрат 

відбувається за рахунок зменшення витрат на систему удобрення, посадковий 

матеріал та поєднання технологічних операцій. 

4. Ефективний аналіз технологій вирощування стевії визначається 

коефіцієнтом енергетичної ефективності-співвідношенням кількості енергії, 

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

формування врожаю. Установлено, що коефіцієнт енергетичної ефективності 

за вирощування стевії за ресурсоощадною технології був на 11,2 % вищий, ніж 

за звичайною. За однакової врожайності стевії і рівних енергетичних 
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еквівалентах продукції енергетичні витрати у варіанті ресурсоощадної 

технології були значно нижчі, ніж за звичайної. 

5. На підставі проведених досліджень розроблено типову адаптовану 

до регіонів вирощування стевії ресурсоощадну технологію, яка забезпечує 

урожайність сухих листків 2,50-3,50 т/га, зниження собівартості на 35-40 %. 

6. У результаті впровадження ресурсоощадної технології в Криму 

(розмноження стевії насінням) річний економічний ефект на площі 10 га 

становив 287 тис. грн; удосконаленої (крапельне зрошення) – на площі 2 га – 

49,3 тис. грн; удосконаленої технології (фертигація + позакореневе 

підживлення) на площі 2 га – 54,4 тис. грн; у Центральному Лісостепу 

(Київська обл.) ресурсоощадної технології (сівба стимульованим насінням) на 

площі 1 га – 56,5 тис. грн.  

Результати досліджень економічної ефективності технологій 

вирощування стевії, енергетичної оцінки та впровадження викладено в 

публікаціях [234, 235, 238, 240, 256]. 
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ВИСНОВКИ 

1. У дисертації відмічено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукової проблеми, яка полягає у встановленні закономірностей формування 

продуктивності стевії в умовах Лісостепу і Степу України шляхом 

встановлення особливостей росту, розвитку та продуктивності рослин залежно 

від оптимізації асортименту сортів і гібридів, методів розмноження, рівня 

удобрення, водного режиму, погодних умов вегетаційного періоду та інших 

елементів технології вирощування культури. Використання сукупності 

результатів досліджень забезпечує: урожайність сухих листків 2,50-3,50 т/га, 

рівень рентабельності – 140-180%. 

2. Теоретичною основою формування агрофітоценозів стевії є 

встановлення особливостей наростання листкової маси, її фотосинтетичного 

потенціалу та чистої продуктивності фотосинтезу. В умовах Степу і Лісостепу 

України виділені: дрібно-, середньо- і крупнолисті біотипи та ранньостиглі – 

(65-70 діб), середньостиглі (85-90 діб) і пізньостиглі (120-125 діб) рослини 

стевії, які характеризуються  підвищеною врожайністю повітряно-сухого 

листя відповідно 1,27, 1,49 і 1,79 т/га і виходом дитерпенових глікозидів – 7,77, 

10,44 і 6,14 %.  

3. Ріст, розвиток і формування продуктивності агрофітоценозів стевії  

певною мірою залежать від біологічних особливостей нових форм, сортів і 

гібридів. Використовуючи методи поліплоїдії, гібридизації, 

експериментального мутагенезу, виділення і культивування протопластів у 

культурі in vitro, було виділено 7 кращих тетраплоїдних номерів за масою 

листків. У Лісостепу середня маса однієї рослини окремих номерів досягала 393 

г, найменша маса – коливалась від 83,4 до 200 г. Врожайність сухих листків 

номерів і сортів стевії коливалась від 1,2 до 4,0 т/га; у тетраплоїдних номерів – 

від 1,9 до 3,2 т/га, у гібридів – від 1,2 до 3,5 т/га, номер «космічний» – 4,0 т/га, а 

контрольного варіанта 2n – 0,6 т/га, сортів Берегиня – 2,7 і Славутич – 3,2 т/га. 

Найвищі показники суми глікозидів мали три тетраплоїдні номери, 

від 8,0 до 14,0%. Найвищим вмістом ребаудиозиду відзначився один 
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тетраплоїдний номер – 3,9 %. Зареєстровано п’ять сортів стевії: Берегиня, 

Славутич (1999 р.), Галина, Марина і Катерина (2017 р.). 

4. Методично обґрунтовано вегетативні способи розмноження стевії: 

методом культури тканин, методом живців та розмноження насінням. 

Мікроклональне розмноження стевії в in vitro дозволило одержати від 

однієї рослини до одної тисячі ідентичних рослин та розмножити в потрібній 

кількості вихідний матеріал. 

Метод розмноження стевії зеленими живцями виявився одним з 

найбільш ефективних. Живцювання у квітні з використанням оптимальних доз 

мінеральних добрив і співвідношенням в них елементів N60P60K60 і N75P75K75 

істотно прискорює приживання, укорінення, ріст і розвиток живців. 

5. За розмноження стевії насінням визначальними факторами є 

тривалість появи сходів та польова схожість насіння, архітектоніка рослин, 

густота стояння та врожайність зеленої і сухої маси. Ці фактори залежать від 

якості насіння, строків сівби, погодних умов у період «сівба-сходи» та 

вихідної густоти стояння (норми висіву). 

6. Для специфічних природних умов України визначальним елементом 

технології вирощування стевії є густота стояння рослин, яка пов’язана з 

коефіцієнтом продуктивної кущистості культури, загальною біомасою і часткою в 

них листків. За схемою посадки стевії з шириною міжрядь 70 см і відстанню між 

рослинами у рядку 16-25 см щільність рослин коливається в межах 

80-90 тис./га. Збільшення приживаності, висоти рослин та кількості міжвузлів 

відмічено за схеми посадки 70 х 16 см – відповідно 94%, 61 см і 20 шт. 

7. Стимуляція насіння стевії шляхом передпосівної обробки його в 

розчині солей мікроелементів і мікродобрив підвищує інтенсивність та 

дружність проростання, що сприяє оптимальному росту і розвитку рослин 

упродовж вегетаційного періоду та підвищенню врожайності сирої і сухої 

маси. В цих варіантах були більшими, ніж на контролі густота стояння перед 

збиранням у середньому за роки досліджень на 8,5-11,9 тис./га, врожайність 

зеленого листка – на 1,6-2,4 т/га, сухого – на 0,16-0,24 т/га. 
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8. У середньому за роки досліджень найбільш розвинені рослини 

(кількість стебел, пагонів, листків) та найвища продуктивність стевії були за 

сівби в третій декаді травня і за вихідної густоти стояння 4-5 рослин на 1 м 

рядка: урожайність зеленої маси 32,6 т/га, сухої – 3,9 т/га. 

9. На основі узагальнення теоретичних та експериментальних даних 

різних регіонів встановлено, що стевію медову 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 0-110 см – 150-180 мм, сума 

температур за період активної вегетації – 2450-2800°С, ГТК – 0,8-1,3. 

Найбільш сприятливими регіонами для вирощування сортів стевії є Степ 

(АР Крим, Херсонська обл.): урожайність зеленої маси і сухої речовини 

становила 20-30т/га і 2,75-3,03 т/га, Західний Лісостеп: відповідно 21-38 т/га і 

2,73-2,93 т/га, Центральний Лісостеп: відповідно 17-27 т/га і 1,70-2,70т/га. 

10. Ріст, розвиток і продуктивність стевії значною мірою залежать від 

удобрення. Найбільш інтенсивний ріст рослин, утворення міжвузлів, листків, 

вміст сухої речовини в листках стевії відмічено у варіантах удобрення 

N60Р120К60, N60Р60К60, N120Р120К120 кг/га д.р.: висота рослин відповідно 36,3 см, 

36,8 і 35,2 см; збільшення кількості листків на рослині до контролю – у 

2,5 рази, міжвузлів – у 2,0 рази. 

11. Приріст урожайності сухої маси стевії за внесення 30 т/га гною 

становила 1,63 т/га, застосування повного мінерального добрива N60Р60К60 – 

1,68 т/га; застосування дози удобрення N120Р120К120 забезпечувало 

приріст урожайності сухої маси порівняно з варіантом N60Р60К60 в межах 

похибки досліду – 0,20 т/га (НІР05 = 0,41 т/га).  

12. Ступінь росту й продуктивність рослин стевії залежить як від строків 

посадки, так і площі живлення рослин за схемою посадки. Дослідження показали, 

що в умовах Лісостепу доцільно висаджувати розсаду в третій декаді травня 

за схемою 45х20 см. В середньому за роки досліджень збереглося рослин до 

збирання – 88,8 %, урожайність сирої маси становила 36,7 т/га, сухої – 

3,09 т/га, на контролі – відповідно 78,2 %, 16,7 т/га і 1,29 т/га. За рахунок 
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більшої густоти стояння рослин стевії з шириною міжрядь 45 см порівняно з 

60 см істотне підвищення врожайності було у варіантах першого і третього 

строків посадки-відповідно 1,41 і 1,48 т/га (НІР05 1,2 т/га). Частка достовірного 

впливу на рівень урожайності стевії строків посадки становила 11,5 %, ширина 

міжрядь – 8,0 % способу підготовки розсади 26,9 %, взаємодій строків посадки 

і ширини міжрядь – 4,5 %, взаємодій строків і способу підготовки розсади – 

9,9 %, взаємодій ширини міжрядь і способу підготовки розсади 3,7 %, 

взаємодій трьох факторів – 2,4 %, інших факторів (погодні умови та 

агротехніка тощо) – 33,1 %. 

13. Крапельне зрощення стевії забезпечило приріст урожайності сухої 

маси листків 1,07 т/га. Урожайність тетраплоїдного біотипу була істотно 

вищою за диплоїдний – відповідно на 0,15 і 0,22 т/га. Варіант зі схемою 

посадки рослин 70 х 16 см істотно перевищував варіант зі схемою посадки 

70х25 см – відповідно на 0,65 і 0,88 т/га. Частка впливу крапельного зрошення 

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

взаємодії водного режиму і площі живлення – 0,9%, інших факторів – 9,6%. 

14. Крапельне зрошення стевії з використанням позакореневого 

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

урожайності зелених листків порівняно до контролю з краплинним зрошенням 

6,5 т/га або 28,3%, фертигація шляхом внесенням Ferticare Kombi 1 і 

Ferticare Hydro 1 кг/1000 л води – 9,5 т/га, або на 41,4%, а застосування 

фертигації і позакореневого підживлення 13,4 т/га, або 58,5%. 

15. Рекомендовані прийоми і технології вирощування стевії 

забезпечують високу економічну й енергетичну ефективність. Річний 

економічний ефект від впровадження методу розмноження насінням у 

господарствах Степу АР Крим, Херсонської обл. становив 27,5-28,7 тис./га і 

Кее – 1,71-1,90. При вирощуванні стевії розсадою на крапельному зрошенні, 

річний економічний ефект становив 24,7 тис./га і Кее – 1,82; фертигації + 

позакореневого підживлення Кее – 27,2 і 1,91. 
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16. Найвищої економічної та енергетичної ефективності досягнуто за 

ресурсоощадної технології (розмноження стевії стимульованим насінням). 

Впровадження цієї технології впродовж 2015-2016 рр. у господарствах 

Центрального Лісостепу Київської обл., Фастівський р-н забезпечило річний 

економічний ефект 46,9 тис. грн/га, Кее в середньому на 11,7 % був вищим 

порівняно з базовою технологією. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

Агроформуванням Степу, Правобережного Лісостепу України для 

отримання врожайності сухого листя стевії на рівні 3,5-4,0 т/га 

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 формування 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.  



260 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Автоматизация производственных процессов в гидротехнике и 

мелиорации / Семенов П. К., Баховец Б. А., Ткачук Я. В. и др. Київ: Урожай, 

1981. 96 с. 

2. Адиньяев Э. Д., Саламов А. Б. Программирование урожаев 

сельскохозяйственных культур. Орджоникидзе: Ир, 1984. 111 с. 

3. Акатов П. М., Апасов И. В., Подпоринова Г. К. Перспективы 

внедрения сахароносной культуры – стевии. Сахарная свекла. 2004. № 10. 

С. 31-32. 

4. Алексеев В. П. Медовая трава «каа-хэ». Бюллетень ВНИИ чая и 

субтропических культур. № 1. 1956. С. 12-14, С. 168-169. 

5. Алиев Д. А. Фотосинтетическая деятельность, минеральное 

питание и продуктивность растений. Баку: Изд. «ЭЛМ», 1974. 335 с. 

6. Андреев Л. H., Б. Н. Головкин. Проблемы интродукции растений 

в XXI веке / Проблемы ботаники на рубеже XX-XXI веков: Тезисы докл. 2 (X) 

съезда Русского бот. об-ва. Санкт-Петербург: Ботанический институт РАН 

(Т. 2). 1998. С. 268. 

7. Андреева Т. Ф. Фотосинтез и азотный обмен листьев. Москва: 

Наука, 1969. 200 с. 

8. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств. Київ: КНЕУ, 

2002. 347с. 

9. Анишин С. Л. Влияние площади питания стевии на урожай 

сухого листа в Западной лесостепи Украины. С. Л. Анишин. Введение в 

культуру стевии – низкокалорийного заменителя сахара. Київ: Изд. ВНИС, 

1990. С. 63-66. 

10. Антонов В. И. Оптимальные сроки зеленого черенкования стевии 

в условиях защищенного ґрунта. В. И. Антонов. Введение в культуру стевии -

низкокалорийного заменителя сахара. Київ: Изд. ВНИС, 1990. С. 44-49. 



261 
 

11. Ацци Д. Сельскохозяйственная экология. Ленинград: 

Госсельхозиздат, 1932. С. 7-284. 

12. Бажанова Н.В. Динамика хлорофилла и интенсивность 

фотосинтеза вонтогенезе некоторых растений под влиянием различных 

внешних воздействий. Проблемы фотосинтеза. Москва: Изд. АН СССР. 1959. 

С. 185-190. 

13. Балюк С. А., Ромащенко М .І. Наукові аспекти сталого розвитку 

зрошення земель в Україні. Київ: ННС «Інститут ґрунтознавства і агрохімії 

ім. О.Н. Соколовського УААН». «Інститут гідротехніки і меліорації УААН». 

2006. 32 с. 

14. Бальбеков Р. А., Бородычев В. В., Салдаев А. М. и др. Новая 

система капельного орошения. Мелиорация и водное хозяйство. № 4. 2003. 

С. 6-9. 

15. Бебешко Я. А. Економічна ефективність виробництва стевії. 

Збірник наукових праць Інституту цукрових буряків. Вип. 5. Київ, 2003. 

С. 366-370. 

16. Безлер Н. В. Физиологически активные вещества и адаптация 

стевии в ЦЧЗ. Новые и нетрадиционные растения и перспективы их 

практического использования: Тезисы докл. II междунар. симпозиума. Т. 2. 

Пущино. 1997. С. 27-28. 

17. Безлер Н. В., Удовидченко Л.П. Проблемы интродукции стевии в 

центрально-чернозёмной полосе. Тезы докладов «Проблемы ботаники на 

рубеже ХХ-ХХІ веков». Том 2. Санкт-Петербург. 1998. С.272-273. 

18. Белолипов И. В., Бойкабилов Б. И. Интродукция стевии на юге 

Узбекистана. Бюлетень Главного ботанического сада. 2004. Вып. 188. C. 41-43. 

19. Белоус В. Е., Олейник Н. А, Бердышев Р. Г., Анишин C. Л. 

Развитие зародышей стевии в естественных и искусственных условиях. 

Введение в культуру стевии низкокалорийного заменителя сахара. Київ: Изд. 

ВНИС, 1990. С. 92-96.  



262 
 

20. Бельденкова А. Ф. Влияние гиббереллина на рост и развитие 

некоторых сельскохозяйственных и декоративных растений. Рост, развитие 

растений и урожай. Mосква-Ленинград: Наука, 1964. С. 24-34. 

21. Березівський П. С., Михалюк Н. І. Організація виробництва в 

аграрних формуваннях: навч. пос. Київ: Центр навчальної літератури, 

2005. 350 с. 

22. Березівський П. С. Організаційно-економічні параметри 

ресурсоощадних технологій виробництва продукції рослинництва і 

тваринництва. Львів: Українські технології, 2000. 223 с. 

23. Борисова В. Стевия-сладкая тайна природы. В мире растений. 

2001. № 3. С. 40-43. 

24. Бриллиант В. А. Фотосинтез как процесс жизнедеятельности. 

Москва: АН СССР, 1970. С. 32-42. 

25. Беликов И. Ф. Основные закономерности транспорта и 

распределения ассимилятов у сельскохозяйственных растений. Тр. Биолого-

почвенного ин-та (Владивосток). Т. 20 (123). С. 154-160. 

26. Благодатний В. І., Ковальчук П. І. Ресурсозберігаюча організація 

зрошуваного землеробства. Київ: Урожай, 1991. 80 с. 

27. Бодруг М. В. Интродукция стевии (Stevia rebaudiana Bertoni) в 

Молдове. Биологическое разнообразие. Интродукция растений: Материалы 

второй междунар. конф. Санкт-Петербург, 1999. С. 142-143. 

28. Боннер Дж. Молекулярная биология развития. Москва: Изд. 

«Мир», 1967. 179 с. 

29. Бугаенко И. Ф. Достижения в производстве и применении сахара и 

подслащивающих веществ. Итоги науки и техники. 1990. Т. 3. 130 с. 

30. Бурень В. М., Бурень О. В. Биология и нанотехнологія. Материалы 

для современной и будущей бионики. Труды Аристотелевской академии 

формы. Санкт-Петербург, 2004. 114 с. 



263 
 

31. Бурень В. М. Самоформирование клеток и многоклеточных 

организмов. Механизмы корневого давления и развития растений (Труды 

Аристотелевской Академии Формы, том 11). Санкт-Петербург: Изд. СПб. 

ГАУ, 2002. С. 17-26. 

32. Бурханова З. А. Сравнительное изучение действия 

6-бензиламинопурина, тидиазурина и картолина, на рост интактных 

проростков тыквы. Физиология растений. 1984. Т. 31, вып. 2. С. 216-223. 

33. Бутенко Р. Г. Культура изолированных тканей и физиология 

морфогенеза растений. Москва: Наука, 1964. 271 с. 

34. Быков О. Д., Зеленский М. И. О возможности селекционного 

улучшения фотосинтетических признаков сельскохозяйственных растений. 

Физиология фотосинтеза. Москва: Наука, 1982. 

35. Валеева З. Т. Ускоренный способ определения плоидности 

растений. Труды по селекции и семеноводству овощных культур. Москва: 

Колос, 1976. С. 49-50.  

36. Васшькевіч C.I., Хасяневіч A.I., Адамчык Г.Г., Бярузчавец Л.Г. 

Фітабіялапчныя даследаванне Stevia rebaudiana як натуральнага 

подсаложвальшка. Вес. АН БССР. Сер. биол. наук. 1991. № 3. С. 114-117. 

37. Вахрушева Т. Е., Кочетов А. А. Stevia rebaudiana Bertoni в 

открытом ґрунте Северо Запада России. Труды по прикладной ботанике, 

генетике и селекции. 1999. Т. 156. С. 93-100.  

38. Верзилина Н. Д. О возможности культуры стевии в условиях 

Центрально-Чернозёмной полосы. Проблемы интродукции и экологии 

Центрального Черноземья. Воронеж, 1997. С. 122-124.  

39. Верзилина Н. Д. Онтогенез и продуктивность растений. Воронеж, 

2005. С. 195. 

40. Верзилина Н. Д., Филатов Г. В. Формирование ассимиляционной 

поверхности стевии в связи с ее плоидностью. Вестник РАСХН. 2004. 

№ 5. С. 38-39. 



264 
 

41. Верзилина Н. Д., Жужжалова Т. П., Знаменская В. В., Зимин М. И. 

Особенности семенного размножения стевии в Центрально-Черноземной зоне. 

Вестник РАСХН. 2005. № 4. С. 31-33. 

42. Вечер А. С., Масько А. А., Решетников В. Н. Исследование состава 

свойств белков хлоропластов диплоидных и тетраплоидных растений. 

Физиолого-биохимические аспекты роста и развития растений. Минск: Наука 

и техника, 1975. С. 3-6. 

43. Виноградова Ю. К. Микроэволюция интродуцированных 

растении: теория и эксперимент. Проблемы интродукции растений и 

отдаленной гибридизации: Тез. докл. Междунар. конф. Москва, 1998. С. 30-32. 

44. Вильдфлуш И. Р., Кукреш С. П., Ионас В. А. Агрохимия: учеб., 

2-е изд., доп. и перераб. Москва: Уражай, 2001. 488 с. 

45. Воронин Н. Г. Орошаемое земледелие. Москва: Агропромиздат, 

1989. 336 с. 

46. Гаврилов А. М. Плодородие почвы и урожай: повышение 

плодородия почв Нижнего Поволжья. Волгоград, 1989. 335 с. 

47. Галушкіна Т. П., Грановська Л. М. Еколого-збалансовані 

пріоритети розвитку територій: концептуальні засади та організаційний 

механізм. Київ, 2009. 372 с.  

48. ГОСТ 17.1.2.03-90. Охрана природы. Гидросфера. Критерии и 

показатели качества воды для орошения. Москва: Издательство стандартов, 

1991. 7 с. 

49. Гаркуша Н. А. Мелиорация на Украине. Київ: Урожай, 1985. 376 с. 

50. Гвасалия В. П., Коваленко Н. В., Гаргулия М. Ч. Изучение 

возделывания двулистника сладкого (медовая трава каа-хэ) в условиях 

Абхазии. Субтропические культуры. 1990. № 5. С. 149-156. 

51. Генов М. Възможности за получеване на тетраплоидни линии при 

царевица та чрез мутагенивъздействия. Генет. и селек. 1990. Т. 23, № 6. 

С. 532-544. 



265 
 

52. Горбатенко Л. Е., Дзюба О. О. Особенности выращивания стевии 

на Северном Кавказе. Материалы V междунар. науч.-произв. конф. «Селекция, 

экология, технологи возделывания и переработки нетрадиционных 

растений». Симферополь. 1996. С. 301-302. 

53. Горбатенко Л. Е., Дзюба О. О. Стевия – ценное пищевое и 

лекарственное растение. Материалы V Междунар. симп. «Новые и 

нетрадиционные растения и перспективних использования». Том 3. Москва, 

2003. С. 317-319. 

54. Горбатенко Л. Е., Дзюба О. О. Использование стевии при 

консервировании плодов и овощей. Второй междун. симпоз. «Новые и 

нетрадиционные растения и перспективы их практического использования». 

Тезисы докл., Пущино, 1997. С. 867-868. 

55. Григоров М. С., Кузнецов П. И. Перспективы применения 

капельного орошения в Волгоградской области. Мелиорация и водное 

хозяйство. № 4. 2003. С. 2-5. 

56. Гресь Е. И., Ковальчук М. И., Шендрик Е. Н., Кирилюк В. Г. 

Изучение действия подкормок на отрастание корнеотпрысковых побегов стевии. 

Введение в культуру стевии низкокалорийного заменителя сахара. Київ: ВНИС, 

1991. С. 20-23. 

57. Дзюба О. О., Горбатенко Л. Е. Изменчивость признаков у клонов 

стевии, полученных из каллусной ткани. Тезисы докл. Х съезда Русского 

ботан. общества. Санкт-Петербург, 1998. Т. 1. С. 115. 

58. Дзюба О. О. Изучение возможности возделывания стевии в 

предгорной зоне Северного Кавказа. Труды по прикладной ботанике, генетике 

и селекции, Санкт-Петербург. 1999. Т. 1. С. 101-104. 

59. Дзюба О. О. Стевия (Stevia Rebaudiana Bertoni) Hemsley 

интродукция, морфология, биология, возделывание: автореф. дис. … канд. 

биол. н. Санкт-Петербург, 1999. 15 с. 



266 
 

60. Дубянский М. М. Биологические особенности коллекционных 

образцов стевии (Stevia Rebaudiana Bertoni) и создание исходного 

селекционного материала: автореф. дис. … канд. с.-х. наук. Рамонь, 1999. 21 с. 

61. Дудкин М. С., Щелкунов Л. Ф. Новые продукты питания. 

Москва: МАИК «Наука», 1998, 304 с. 

62. Дусейнов Г.К., Ким Ю.М. Стевия в Узбекистане. Сахарная свекла. 

1999. № 12. С. 19. 

63. Дэвидсон Дж. Биохимия нуклеиновых кислот. Москва: Мир, 1968. 

334 с. 

64. Евлакова Е. С., Жужжалова Т. П. Развитие рассады стевии в 

зависимости от внесения элементов минерального питания и ростовых 

веществ. Всерос. научн.-произв. конф. «Интродукция нетрадиц. и редких с.-х. 

растений»: материалы. Пенза, 1998; Т. 3. С. 89-91. 

65. Евсеев А. Б. Особенности применения стевии в функциональном 

питании при сахарном диабете 2-го типа. Международный научно-

исследовательский журнал. Выпуск № 9(87), 2019. С. 90-92. 

66. Европейская технология капельного орошения в овощеводстве: 

методические рекомендации. Каховка: «Чумак», 2004.  20 с. 

67. Еколого-меліоративні умови природокористування на зрошуваних 

ландшафтах України: навч. посіб. / Морозов В. В., Грановська Л. М., Поляков 

М. Г. Київ-Херсон: Айлант, 2003. 208 с. 

68. Емельяненко Л. В. Применение биологически активных 

препаратов – крезацина и мивала на стевии. Научные труды Крымского 

государственного аграрного университета. Сельскохозяйственные науки. 

Вып. 66. Симферополь, 2000. С. 301-305. 

69. Ерашова Л. Д., Павлова Г. Н., Алехина Л. А., Ермоленко Р. С., 

Артюх Л. В. Научные основы и практическая реализация технологий 

выращивания и применения натурального подсластителя стевии: Материалы 

1-ой Междунар. науч.практ. конф. «Растительные ресурсы для здоровья 



267 
 
человека (возделывание, переработка, маркетинг)». Москва: Сергиев Посад, 

2002. С. 303-305. 

70. Ермантраут Е. Р., Білоножко В. Я., Полторецький С. П. Методика 

програмування врожаїв. Методологія і методика навчального процесу при 

підготовці спеціалістів в аграрних вузах. Умань, 2003. С.71-76. 

71. Ермантраут Е. Р., Гудзь В. П. Статистический аналіз результатов 

агрономических исследований в прикладной программе «Excel-2000». 

Материалы междунар. научно-практ. конф «Современные проблемы опитного 

дела». Санкт-Петербург, 2000. С. 130-134. 

72. Ємельяненко Л. В., Лук’янова О. В. Українська прописка 

«солодкої американки». Пропозиція. 2000. № 7. С.46-47. 

73. Жирмунская Н. М., Приходько Н. В., Овсянникова Т. В., 

Шаповалов А. А. Новый регулятор роста этамон стимулятор роста 

корневой системы. Житомир: Агрохимия. 1991. № 1. С. 96-104. 

74. Жужжалова Т. П., Знаменская В. В., Ващенко Т .Г. Интродукция 

новых сахароносных растений. Экология, проблемы интродукции растений на 

современном этапе, вопросы теории и практики: материалы Междунар. 

научн. конф. Краснодар, 1993. Ч. 1. С. 311-312. 

75. Жук О. Я. Оцінка стійкості сортів капусти білоголової до 

біотичних і абіотичних факторів. Використання сучасних генетично-

молекулярних розробок у генетико-селекційних дослідженнях. зб. матеріалів 

міжнародної конференції (м. Одеса). Київ: Аграрна наука, 1998. С. 137-140. 

76. Жученко А. А. Адаптивная селекция растений. Селекция 

продуктивных сортов. Биология. Москва: Знание, № 12. 1986. С. 4-30. 

77. Завгородній В. М. Оптимізація елементів технології вирощування 

стевії в умовах Лісостепу України: автореф. дис. … канд. с.-г. наук. Київ, 

2005. 21 с. 

78. Землеробство в умовах недостатнього зволоження: наукові та 

перспективні висновки. Київ: Аграрна наука, 2000. 80 с. 



268 
 

79. Земсков Л. В. Стевия и возможности её выращивания в условиях 

Саратовской области. Молодые учёные Саратова агропромышленному 

комплексу Поволжя. Саратов, 1997. С. 205-207. 

80. Зінь Е. А. Регіональна економіка: Підручн. 2-ге вид. Київ: 

«Видавничий дім «Професіонал», 2008. 528 с.  

81. Знаменская В. В., Жужжалова Т. П., Евлакова Е. С. Вегетативное 

размножение Stevia rebaudiana Bertoni в культуре изолированных тканей. 

Информационный листок. № 5. Воронеж: ЦНТИ, 1997. 2 с. 

82. Зубенко В. Ф., Чудновский Б.Д. Рождение новой отрасли. 

Сахарная свекла. 1990. № 5. С. 49-50. 

83. Зубенко В. Ф. Новый природный заменитель сахара. Вестник с.-х. 

науки. 1990. № 3. С. 93-96. 

84. Зубенко В. Ф. Корневая система стевии при вегетативном 

размножении. Сахарная свекла. 1995. № 10. С. 117-118. 

85. Зубенко В.Ф., Роговский С.В., Педос В.П. Возбудители болезней 

стевии и оценка пораженности растений. Введение в культуру стевии. Київ: 

ВНИС, 1990. С. 67-73. 

86. Зубенко В. Ф., Ковальчук М. И., Гресь Е. И. Выращивание рассады 

стевии. Сахарная свекла. 1992. № 6. С. 38-39. 

87. Зубенко В. Ф., Ковальчук М. И., Гресь Е. И., Чудновский В. Д. 

Хранение корневищ стевии при размножении зелеными черенками. Докл. 

Изд. ВНИС, 1995. С. 335. 

88. Зубенко В. Ф., Роговский С. В., Чудновский В. Д. 

Стимулирование фитогормонами приживаемости черенков стевии и рост 

рассады. Докл. ВАСХНИЛ. 1991. № 2. С. 1618. 

89. Зубенко В. Ф., Ковальчук М. И., Гресь Е. И. Корневая система 

стевии при вегетативном размножении. Сахарная свекла. 1995. № 10. С. 21-22. 



269 
 

90. Зубенко В. Ф., Ковальчук М. И., Гресь Е. И. Определение 

оптимальной густоты насаждения стевии в условиях Лесостепи УССР. Вестник 

сельскохозяйственной науки. 1990. № 12. С.131-134. 

91. Зубцов В. А., Осипова Л. Л., Лебедева Т. И., Антипова Н. В. 

Стевия лекарственное и пищевое растение. Материалы 1-ой Междунар. 

науч. практ. конф. «Растительные ресурсы для здоров’я человека 

(возделывание, переработка, маркетинг)». Москва: Сергиев-Посад. 2002. 

С. 356-358. 

92. Золотун В. П. Підвищення родючості ґрунтів основа високих 

урожаїв. Київ: Урожай, 1982. 48 с. 

93. Зонн И. С. Орошаемое земледелие в странах мира. Мелиорация и 

вод. хоз-во. 1989. № 1. С. 58-61. 

94. Ильенко И. И., Яворская Т. К., Бех Н. С., Скульская Т. А. 

Продуктивность самоклональных вариантов стевии и качественный состав 

фитотерпеновых гликозидов в ее листьях. Введение в культуру стевии. Киев: 

ВНИС, 1990. С. 79-86. 

95. Ильин О. В., Ильина Т. О. Возделывание стевии в интенсивной 

светокультуре. Тез. I Междунар. симпозиума «Новые и нетрадиционные 

растения и перспективы их использования». Пущино, 1995. С. 500-501. 

96. Інтегроване управління водними ресурсами – шлях до сталого 

розвитку водного господарства в Україні / Сташук В. Водне господарство 

України. 2009. № 2. С. 2-9.  

97. Исаева И. Сладкая стевия. Международный 

сельскохозяйственный журнал. 1998. № 2. С.67-69. 

98. Капельное орошение (пособие к СНиП 2.06.03-85) 

«Мелиоративные системы и сооружения». Москва: Министерство мелиорации 

и водного хозяйства СССР, 1986. 150 с. 

99. Катаев В. Е., Альфонсов В. А., Байкалейник Г. А., Ковыляева Г. И., 

Коновалов А. И. Растение Stevia Rebaudiana Bertoni – источник веществ с 



270 
 
разнообразными свойствами. Труды II Всерос. конф. «Химия и технология 

растительных веществ». Казань, 2002. С. 45-46. 

100. Кедик С. А., Януль H. А., Фёдоров С. В. Сладкие дитерпеновые 

гликозиды стевии. Питание и здоровье. Биологически активные добавки. 2002.  

№ 8. С. 42-44. 

101. Кедик С. А., Януль H. А., Фёдоров С. В. и др. Контроль 

содержания стевиозида в растительном сырье методами ВЭЖХ и ТСХ. 

Химико-фармацевтический журнал. 2003. Т. 37. С. 19-22. 

102. Келлер Д., Кармели Д. Проектирование систем капельного 

орошения (1-е изд.) Київ: Укргипроводхоз, перевод № 76/578, 1976. 166 с. 

103. Кивер В. Ф. Энергосберегающая технология возделывания 

кукурузы на орошаемых землях. Київ: Урожай, 1988. 120 с. 

104. Ким Ю. М., Талалова Е. Е. Интродукция стевии в Узбекистане. Сб. 

научных тр. по прикл. ботанике, генетике и селекции. Санкт-Петербург, 1991. 

Т. 144.С. 186-191. 

105. Ким Ю. М., Дусейнов Т. К. Выращивание новой культуры стевии 

в условиях поливной зоны Узбекистана. Растит, ресурсы Центр. Азии и их 

селекционное значение. Ташкент, 1994. С. 102-112. 

106. Кириченко Ф. Г. Влияние отбора растений по мощности корневой 

системы на повышение урожая и улучшение его качества в потомстве. 

Вестник с.-х. науки. 1963. № 4. С. 3-20. 

107. Кисничан Л. П., Мику В. Е. Размножение Stevia rebaudiana 

семенами. Материалы III Междунар. конф. по селекции, технологии 

возделывания и переработке нетрадиционных растений. Симферополь, 1994. 

С. 66-67. 

108. Кисничан Л. П., Мику В .Е. Способы размножения стевии. Второй 

междун. симпоз. «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их 

практического использования». Тезисы докл. Пущино, 1997. Т. 5. С. 694-696. 



271 
 

109. Кисничан Л. П., Багдасаров С. М. Стевия – перспективная 

культура для производства низкокалорийных и диабетических продуктов. 

Пищевая промышленность. 1999. № 10. С.32-33. 

110. Кисничан Л. П., Мику В. Е. Способы размножения стевии. Второй 

междун. симпоз. «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их 

практического использования». Тезисы докл. Пущино, 1997. Т. 5. С. 694-696. 

111. Комиссаренко Н. Ф., Деркач А. И., Ковалев И. П. Дитерпеновые 

гликозиды и фенилпропаноиды листьев Stevia Rebaudiana Bertoni. 

Растительные ресурсы.  Т. 30, № 1-2.  1994. С. 53-64. 

112. Кляченко В. И., Борисюк В. А. Физиолого-биохимические 

особенности ассимиляционного аппарата различных генотипов 

сомаклональных вариантов стевии. Введение в культуру стевии. Київ: ВНИС, 

1990. С. 110-111. 

113. Коваленко П. І., Михайлов Ю .О. Раціональне використання 

водних ресурсів при зрошенні. Київ: Аграрна наука, 1999.  135 с. 

114. Ковальчук П. И., Лахно Е. О. Прогнозирование и оптимизация 

санитарного состояния окружающей среды. Київ: Выща шк., 1988. 187 с. 

115. Ковальчук М. И., Гресь Е. И., Кирилюк О. Г., Шендрин Е. И. 

Применение нитроаммофоски для выращивания рассады стевии из зеленых 

черенков. Введение в культуру стевии низкокалорийного заменителя сахара. 

Київ: Изд. ВНИС, 1990.  С. 50-57. 

116. Колганов А. В., Бородычев В. В., Салдаев А. М., Дементьев А. В. 

Система подготовки води при капеланом орошении. Пути повышения 

эффективно стиорошаемого земледелия: Сб. науч. тр. ФГНУ «РосНИИПМ». 

Москва: ЦНТИ «Мелиоводинформ», 2002. С. 73-79. 

117. Комиссаренко Н. Ф., Деркач А. И., Коваль И. П. и др. 

Дитерпеновые гликозиды и фенилпропаноиды листьев Stevia Rebaudiana 

Bertoni. Растительные ресурсы. 1994. Т. 30, № 1-2. С. 53-64 



272 
 

118. Корниенко А. В., Никульников И. М., Удовидченко Л. П. и др. 

Возделывание стевии. Сахарная свекла. 1995. № 10. С. 22-24. 

119. Корниенко А. В., Жужжалова Т. П., Удовидченко Л. П. 

Интродукция стевии в условиях Центрально-Чернозёмной зоны России. Тезы 

докладов «Проблемы ботаники на рубеже 20-21 веков». Т. 2. Санкт-

Петербург, 1998. С. 301-302. 

120. Корниенко А. В., Знаменская В .В., Жужжалова Т. П. Характерные 

особенности и условия выращивания стевии. Материалы I Междунар. симпоз. 

«Новые и нетрадиционные растения и перспективы их практического 

использования». Пущино, 1995.  С. 579-580. 

121. Корниенко А. В., Никульников И. М., Удовидченко Л. П. 

Возделывание стевии. А.В. Сахарная свекла. 1995. № 10. С. 22-24. 

122. Кородецкий А. В. Стевия – шаг в бессмертие. Санкт-Петербург: 

Издательский дом «Питер», 2005. 31 с. 

123. Краснов А. П., Земсков Л. В. Стевия – уникальное пищевое и 

лекарственное растение. Тезы Междунар. науч. конф. «Развитие научного 

наследия академика Н. И. Вавилова». Т. 2. Саратов, 1997. С. 200-201. 

124. Кривенко А. А., Жабина В. И., Чухлебова Н.  С., Миронова О.В. 

Агробиологические особенности новой ценной технической культуры – 

стевии узколистной (Stevia rebaudiana Bertoni). Экологические аспекты 

интенсификации сельскохозяйственного производствава. Т. 2. Пенза, 2002. 

С. 100-102. 

125. Коробова М. М. Биологические особенности и химический состав 

(Stevia Rebaudiana Bertoni) Hemsl. при интродукции в Ленинградскую область: 

автореф. дис. … канд. биол. н. Санкт-Петербург, 2000. 19 с. 

126. Коробова М. М. Особенности развития черенков Stevia Rebaudiana 

Bertoni в Санкт-Петербурге. Материалы конф. «Анализ и прогнозирование 

результатов интродукции декоративн. и лекарств, растений мировой флоры 

в ботанические сады». Минск, 1995. С. 98-99. 



273 
 

127. Костина В. В. Натуральный подсластитель стевиозид. Молочная 

промышленность. 2004. № 1. С. 44-45. 

128. Кочетов А. А. Стратегия ускорения интродукции новых культур 

при использовании регулируемой агроэкосистемы (на примере стевии и 

дайкона). Аграрн. Россия. 2001. № 6. С. 60-62. 

129. Кочетов А. А. Влияние световых условий выращивания на рост и 

продуктивность растений стевии в регулируемой агроэкосистеме. Кочетов А.А.. 

Управление продукционным процессом растений в регулируемых условиях: 

Тезисы докл. Всерос. конф. Санкт-Петербург, 1996. С. 156-158. 

130. Кочетов А. А. Размножение стевии зелеными черенками в 

регулируемых условиях. Всерос. научно-производ. конференция «Интродукция 

нетрадиционных и редких с/х растений». Пенза, 1998. Т. 3. С. 147-149. 

131. Красильникова Л. A. и др. Биохимия растении / под ред. 

Красильниковой Л. А. Ростов-на-Дону: «Феникс», Харьков: Торсинг, 2004. 

224 с. 

132. Крутошикова А. С., Угер М. М. Подслащивающие вещества в 

пищевой промышленности. Агропромиздат, 1988. 157с. 

133. Ксенз Л. И., Сичкар Л. А., Корчак В. В. Действие удобрений на 

продуктивность стевии. Введение в культуру стевии низкокалорийного 

заменителя сахара. Київ: Изд. ВНИС, 1990. С. 58-62. 

134. Лимар В. А., Кащеєв О. Я. Система точного землеробства при 

вирощуванні овочевих і баштанних культур на мікрозрошенні в умовах півдня 

України. Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць. Херсон: Айлант. 

Вип. 39. Ч. ІІ. 2005. С. 133-143.  

135. Лисицин В. Н., Ковалев И. П. Стевия – источник здоровья и 

долголетия нации. Пищевая промышленность. 2000. № 5. С. 38-39. 

136. Лисицин В. Н., Волович Е. Л. Стевия подсластитель или 

лекарственное растение . Молочная промышленность. 2002. № 5. С. 1-4. 



274 
 

137. Лысогоров С. Д., Кириченко В. П. Формирование урожая полевых 

культур при орошении. Москва: Агропромиздат, 1991. 235 с. 

138. Литун П.П. Взаимодействие генотип-среда в генетических и 

селекционных исследованиях и способы его изучения. В сб.: Проблемы 

отбора и оценки селекционных материалов. Київ: Наукова думка, 1980. 

С. 63-92. 

139. Ляховкин А. Г., Николаев А .П. Мировое производство и 

использование стевии. Пиво и напитки. 1999. № 3. С. 20-21. 

140. Ляховкин А. Г., Николаев А. П., Учитель В. Б. Стевия – медовая 

трава. Растение лекарственное и пищевое в вашем доме. Санкт-Петербург: 

ЗАО «Весь», 1999. 95 с. 

141. Ляховкин А. Г., Николаев А. П., Учитель В. Б. Стевия медовая 

трава: Растение лекарственное и пищевое в вашем доме. Санкт-Петербург, 

1999. 96 с. 

142. Майсурадзе Н. И., Киселёв В. П., Черкасов О. А. Лекарственное 

растениеводство. Методика исследований при интродукции лекарственных 

растений. Вып. 3. М. 1984. 45 с. 

143. Мамулаишвили И., Кобалия О. Стевия. Субтропические 

культуры. 1990. № 3. С. 125. 

144. Методика определения экономической эффективности 

использования в сельском хозяйстве результатов НИР и ОКР, новой техники, 

изобретений, рационализаторских предложений. Госагром. Комитет УССР. 

Київ: Урожай. 116 с. 

145. Медведовський О. К., Іваненко П. І. Енергетичний аналіз 

інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництві. Київ: Урожай, 

1988.  208 с. 

146. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських 

культур. Випуск перший. Загальна частина / Андрущенко А. В., Пількевич А. В., 

Гончар О. М., Загинайло М. І. / під ред. Вовкодава В. В. Київ, 2000. 100 с. 



275 
 

147. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / за ред. 

Бондаренка Г. Л., Яковенка К. І. Харків: Основа, 2001. 369 с. 

148. Мойсейченко В. Ф., Єщенко В. О. Основи наукових досліджень в 

агрономії. Київ: Вища школа, 1994. 334 с. 

149. Мельников Н. Н. Современная ситуация с применением 

пестицидов. Хим. пром-сть. 1994. № 2. С. 14-18. 

150. Механизация полива: справочник / Штепа Б .Г., Косенко В. Ф., 

Винникова Н. В. и др. Москва: Агропромиздат, 1990.  336 с. 

151. Михаличевский В. Д. Научные основы интенсификации 

возделывания основных полевых культур при орошении на черноземных 

почвах Северной Молдавии: автореф. дис. … д.с.-х.н. Кишинев, 1989. 50с. 

152. Мицик В. Е., Шульгина Л. М. Новые виды молочних продуктов с 

использованием стевіозида. Введение в культуру стевии. К., 1990. С. 131-137. 

153. Надеждина И. Е. Диагностика водоообеспеченности растений при 

автоматизации локального полива. Мелиорация и вод. хоз-тво. 1989. № 11. 

С. 45-47. 

154. Налойченко А. О., Атаканов А. Ж. Удобрительное орошение 

посредством внесения жидких минеральных удобрений с поливной водой 

(фертигация). Ассоциация НИЦ – ИВМИ. Проект повышения продуктивности 

воды на уровне поля (ППВ) (Кыргыз. НИИ ирригации), Бишкек, 2009. 24 с. 

155. Насыров Ю. С., Гиллер Ю. Е., Усманов П. Д. Генетический 

контроль биосинтеза и образования нативных форм хлорофилла. Хлорофилл. 

Минск: Наука и техника, 1974. С. 259-269. 

156. Николаев Е. В., Лукьянова Е. В. Стевия в Криму – проблемы и 

перспективы. Научные труды учених Крымского государственного аграрного 

университета. Вып. 66. Симферополь, 2000. С. 3-7. 

157. Николаев Е. В., Лукьянова Е. В. Влияние ширины междурядий и 

густоты посадки на продуктивность стевии в предгорной зоне Крыма. 



276 
 
Научные труды учених Крымского государственного агротехнологического 

университета. Вып. 80. Симферополь. 2003. С. 45-49. 

158. Ничипорович А. А. Фотосинтез и теория получения високих 

урожаев. Москва: Издательство АН СССР, 1956.  94 с. 

159. Ничипорович А. А. О фотосинтезе растений. Москва: Изд. 

«Правда», 1948. 31 с. 

160. Обзорный каталог современного насосного оборудования. 

Харьков: Техномаш, 2005, 284 с. 

161. Ромащенко. М. С., Шатковский А. Е., Рябков С. А. Общие подходы 

к проектированию систем капельного орошения овощных культур. 

Овощеводство. 2008. № 9. С. 66-71.  

162. Озерова В. М. Стевия. Медовая трава против диабета. Санкт-

Петербург: Весь, 2005. 96 с. 

163. Ольгаренко Г. В. Перспективы развития технологий и техники 

орошения. Мелиорация и водноехозяйство. № 3. 2004. С. 30-33. 

164. Онопрієнко Д. М., Сахаров В. Д., Бондаренко М. Є. Ефективність 

внесення добрив з поливною водою. Бюлетень Інституту зернового 

господарства, № 4. 2000. С. 56-59. 

165. Орошаемое полеводство / сост. Николаев Е. В. Симферополь: 

Таврия, 1984. 191 с. 

166. Паршиков В.В. Рациональное использование орошаемых земель в 

условиях юга Украины. Київ: Урожай, 1982. 27 с. 

167. Петинов Н. С. Влияние орошения и удобрений на продуктивность 

сельскохозяйственных культур. Агрохимия. 1984. № 12. С.28-56. 

168. Писаренко В. А., Горбатенко Е. М., Йокич Д. Р. Режимы орошения 

сельскохозяйственных культур. Київ: Урожай, 1988. 96 с. 

169. Повышение плодородия орошаемых почв при интенсивном 

использовании: сб. науч. тр. ВАСХНИЛ / отв. ред. Кружилин И. П. Волгоград: 

НПО Орошение, 1989. 176 с. 



277 
 

170. Подвигина О. А., Жужжалова Т. П. Влияние удобрений AVA на 

рост и развитиестевии. Тезисы докладов IV Междунар.симп. «Новые и 

нетрадиционные растения и перспективы их использования». Т. 3. Москва, 

2001. С. 291-292. 

171. Подпоринова Г. К., Полянский К. К., Верзилина Н. Д. Стевия и 

продукты её переработки: использование при производстве продуктов 

лечебно-профилактического назначения. Известия высших учебных заведений 

«Пищевая технология». 2005. № 4. С. 74-75. 

172. Поликарпова Л. П. Хранение коллекций растений. Москва: 

Наука, 1990. 52 с. 

173. Полянский К. К., Верзилина Н. Д., Подпоринова Г. К. 

Совершенствование технологи получения концентрата стевии. Пищевая 

промышленность, 2004. № 9. С. 87-88. 

174. Полянский К. К., Рудакова Л. B. Актульная проблема 

антиоксидантная активность пищевых продуктов. Молочная 

промышленность. 2004. № 11. С.74. 

175. Полянский К. К., Верзилина Н. Д., Подпоринова Г. К. 

Использование концентрата стевии в пищевых продуктах. Вестник РАСХН, 

2004. № 5. С.86-88. 

176. Посібник до ДБН В. 2.4 Водоспоживання, режим зрошення 

сільськогосподарських культур і технологічне обґрунтування 

водозабезпеченості меліоративних систем. Київ: Державний комітет по 

водному господарству України і Інститут гідротехніки і меліорації УААН, 

2001. 54 с. 

177. Программирование урожаев – в основу прогрессивных 

технологии. Київ: Урожай, 1984. 150 с. 

178. Размещение продуктивных сил Украины: учебник / за ред. проф. 

Кочана Е. П. Київ: ВД «Юридическая книга», 2001. 552 с.  



278 
 

179. Рекомендации по введению и освоению севооборотов на 

орошаемых землях Украины. Л.: УкрНИИОЗ, 1985. 115 с. 

180. Рекомендации по оценке пригодности воды, выбору капельниц, 

средствво доочистки и способов борьбы с засорением поливной сети систем 

капельного орошения. Кишинев: Издательство «Тимпул», 1985.  28 с. 

181. Роговский С. В. Розмножение стевии (Stevia Rebaudiana Bertoni) 

черенками и особенности выращивания в условиях Правобережной Лесостепи 

Украины: автореф. дис. … канд. с.-х. наук: 06.01.09. Киев, 1992.  25 с. 

182. Роговський С. В. Особливостi розмноження та вирощування 

стевii (Stevia Rebaudiana Bertoni) в умовах Правобережного Лiсостепу 

України. Проблеми лiкарського рослинництва. Полтава, 1996. С. 87-89.  

183. Роговский С. В., Чудновский Б. В. Влияние эндогенных 

фитогормонов на приживаемость черенков стевии и последующий рост 

рассады и растений. Введение в культуру стевии источника низкокалорийного 

заменителя сахара. Київ: Изд. ВНИС, 1990. С. 24-32. 

184. Роговский С. В., Забигайло Э. Е. Применение регуляторов роста 

для стимуляции укоренения и роста травянистых черенков стевии. Физиол. 

и биохимия культурн. раст. 1993. Т. 25. № 5. С. 514-517.  

185. Роде А. А. Основы учения о почвенной влаге. Водные свойства 

почв и передвижение почвенной влаги. Т. 1. Ленинград: Гидрометеоиздат, 

1965. 663 с. 

186. Родионова Н. С., Глаголева Л. Э., Полянсий К. К. Лечебно-

профилактические белковые продукты с модифицированным углеводным 

составом. Молочная промышленность. 1998. № 2. С. 13-14. 

187. Ромащенко М. І. Сталий розвиток меліорації земель – основа 

стабільності сільськогосподарського виробництва в умовах посухи. В кн.: 

Наукові основи землеробства в умовах недостатнього зволоження. Київ: 

Аграрна наука 2001. С. 71-75. 



279 
 

188. Ромащенко М. І. Наукові засади розвитку зрошення земель на 

сучасному етапі. Тр. міжнар. наук.-практ. конференції «Сучасні проблеми 

охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів та очистки 

природних та стічних вод» (23-27 квітні 2007 р. м. Миргород). Київ: ТОВ 

«Знання України», 2007. С. 135-138. 

189. Ромащенко М. І., Балюк С. А. Зрошення земель в Україні. Стан та 

шляхи поліпшення. Київ: Світ, 2000. 144 с. 

190. Ромащенко М. І., Корюненко В. М., Каленіков А. Т. 

Мікрозрошення сільськогосподарських культу. Стан пепектив та напрям 

використання. Сучасний стан, основні проблеми водних меліорацій та шляхи 

їх вирішення. Київ: Аграрна наука.  2001.  С. 64-69. 

191. Ромащенко М. І., Корюненко В. М., Каленіков А. Т., Сторчоус В. М. 

Мікрозрошення сільськогосподарських культур. Меліорація і водне 

господарство. Міжнародний тематичний науковий збірник. Вип. 90. Київ: 

Аграрна наука, 2004. С. 63-86. 

192. Ромащенко М. І., Корюненко В. М. Особливості застосування та 

експлуатації систем крапельного зрошення. Агроном, № 2. Травень 2006. 

С. 18-26. 

193. Ромащенко М. І., Сніговий В. С, Шевченко О. В., Балюк С. А. 

Техніко-технологічні засади відновлення зрошення в Україні. Меліорація і 

водне господарство. 2006. Вип. 93-94.  С. 21-33. 

194. Рудаков О. Б., Полянский К. К. Хроматография и 

хроматографические приборы. Молочная промышленность. 2004. № 4. 

С. 38-39. 

195. Рудаков О. Б., Востров И. А., Федоров С. В. и др. Спутник 

хроматографиста. Методы жидкостной хроматографии. Воронеж: Водолей, 

2004. 528 с.  

196. Рудаков О.Б. Растворитель как средство управления процессом в 

жидкостной хроматографии. Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 2003.  300 с. 



280 
 

197. Рудник-Іващенко О.І. Адаптивний потенціал проса. Насінництво. 

№ 1. 2010. С. 5-12. 

198. Савенкова О. В., Корчак В. В. Определение оптимального режима 

полива при доращивании рассады стевии, полученной методом культуры 

ткани. Введение в культуру стевии низкокалорийного заменителя сахара. 

Киев: Изд. ВНИС, 1990. С. 33-35. 

199. Сарджвеладзе Г. П., Кутубидзе В. В., Харебава Л. Г., 

Цилосани М. В. Композиция для безалкогольного напитка: Пат. 1792627. 

Изобретения. 1993. № 5. С.9. 

200. Сарджвеладзе Г .П., Цанава В. П., Джугели Р. Я., Харебава Л. Г. 

Способ приготовления низкокалорийного напитка: Пат. 1797816. 

Изобретения. 1993. № 8. С. 11. 

201. Сарджвеладзе Г. П., Лазишвили Л. А., Абхазава Д. М., Каландия 

А. Г., Харебава Л. Г. Способ производства лечебно-тонизирующего напитка: 

Пат. 1813400. Изобретения. 1993. № 17.С. 15. 

202. Сарджвеладзе Г. П., Харебава Л. Г. Способ получения концентрата 

из растения Stevia rebaudiana Bertoni: Пат. 1796128. Изобретения. 1993. № 7. 

С. 9.  

203. Семаш Д. П., Сторчоус В. Н., Семаш В. Д. Пути 

совершенствования технологи капельного орошения плодовых культур. 

Оросительные мелиорации – их развитие, эффективность и проблемы. 

Материалы международной научной конференции. Херсон, 1993. С. 188-189. 

204. Сикорская С.Б. Биолого-морфологические особенности стевии 

(Stevia rebaudiana Bertoni) при интродукции в условиях ЦЧЗ России: автореф. 

дис. … канд. биол. наук. Курск, 2004. 20 с. 

205. Системи крапельного зрошення: навчальний посібник / 

Ромащенко М. І., Доценко В. І., Онопрієнко Д. М., Шевелєв О. І. / за ред. 

академіка УААН М. І. Ромащенка. Дніпропетровськ: ООО ПКФ «Оксамит-

текст», 2007.  175 с.  



281 
 

206. Синягин И.И. Площади питания растений. Москва: 

Россельхозиздат, 1975.  382 с. 

207. Слєпцов Ю.О. І ще раз про крапельне зрошення. Пропозиція, 2001.  

№ 12  С. 53. 

208. Смоляр В. И., Салий Н. С., Цапко Е. В., Лаврушенко Л. Ф., 

Григоренко С. Н. Медико-биологическое исследование листьев стевии. 

Введение в культуру стевии низкокалорийного заменителя сахара. Київ: 

ВНИС, 1990.  С. 112-117. 

209. Смоляр В. И, Карпиловская Е. Д., Салий Н. С. Влияние нового 

подсластителя из двулистника сладкого на организм животных. Вопросы 

питания.  2006.  № 1.  С. 60-63. 

210. Смоляр В. И., Салий Н. С., Цапко Е. В., Лаврушенко Л. Ф, 

Григоренко С. Н. Медико-биологическое исследование листьев стевии. 

Введение в культуру стевии низкокалорийного заменителя сахара. Київ: 

ВНИС, 1990.  С. 112-117. 

211. Смоляр В. И., Карпиловская Е. Д., Салийидр Н. С. Влияние нового 

подсластителя из двулистника сладкого на организм животных. Вопросы 

питания. 1992. № 1.  С. 60-63. 

212. Соловей Т. Скільки коштує вода [Електронний ресурс]. 

Кримська світлиця.  № 30 за 25.07.2003. 

213. Стефанюк В. Й. Стевія в Україні. Київ: Труд-ГриПол, 2013. 101 с. 

214. Стефанюк В. Й. Стевія медова в Україні [2-ге видання, доповнене]. 

Київ: Труд-ГриПол, 2009. 128 с 

215. Стефанюк В. Й. Стевія медова в Україні. Цукрові буряки. 2001. № 4 

С.16-17. 

216. Стефанюк В. Й., Січкар Л. А., Долинська Т. О. і ін. Вегетативне 

розмноження стевії. Цукрові буряки. 2004. № 42 С.18-19 (узагальнення та 

аналіз результатів, підготовка та написання статті). 



282 
 

217. Стефанюк В. Й. Стевія медова в Україні. Цукрові буряки.  2009. 

№ 3. С.18-19 (аналіз результатів дослідження, написання статі). 

218. Стефанюк В. Й. Медова рослина – стевія. Науковий світ. 2004. № 7  

С.13-14. 

219. Стефанюк В. Й. Мікророзмноження стевії. Цукрові буряки.  2005. 

№ 3. С. 20-22. 

220. Стефанюк В. Й., Бондаренко В. М. Урожайність стевії залежно від 

густоти стояння рослин. Зб.наук.пр. Вип. 17 (Т. І). Київ: ІБЦіЦБ, 2013. 

С. 300-302 (проведення досліджень, узагальнення та аналіз результатів, 

підготовка статті). 

221. Стефанюк В. Й. Мікророзмноження стевії клонами. Цукрові буряки. 

2013. № 4. С. 21-22 (аналіз результатів дослідження, написання статі). 

222. Стефанюк В. Й. Вирощування розсади стевії шляхом живцювання. 

Цукрові буряки. 2013. № 5. С. 19-20 (аналіз результатів дослідження, 

написання статі). 

223. Стефанюк В. Й., Жужалова Т. П. Клональне мікророзмноження 

стевії. Цукрові буряки.  2014. № 3. С. 19-20 (проведення експериментальних 

досліджень, аналіз даних, підготовка статті). 

224. Стефанюк В. Й. Вирощування розсади стевії методом 

живцювання. Цукрові буряки. 2015. № 1. С. 10-11 (аналіз результатів 

дослідження, написання статі). 

225. Стефанюк В. Й., Бондаренко В. М., Єндружієвська Л. П. та ін. 

Стимулювання насіння стевії. Цукрові буряки. 2015. № 5. С. 8-12 (узагальнення 

та аналіз результатів досліджень, підготовка і написання статті). 

226. Стефанюк В. Й. Вплив схеми посадки на ріст, розвиток і 

продуктивність рослин стевії. Цукрові буряки. 2016. № 3. С. 18-19 (аналіз 

результатів дослідження, написання статі). 



283 
 

227. Стефанюк В. Й. Фертигація і позакореневе підживлення стевії  при 

вирощуванні в тепличних умовах. Цукрові буряки. 2016. № 4. С. 14-16 

(проведення дослідження, аналіз результатів написання статі). 

228. Стефанюк В. Й. Поліплоїдизація стевії в культурі in vitro. Наукові 

доповіді НУБІП України. 2016. № 6. URL: http:/nbuv.gov.ua/URN/Nu/ 2016 

615с. (проведення дослідження, аналіз результатів, написання статі). 

229. Стефанюк В. Й. Вплив екологічних умов регіону на формування 

фітоценозу стевії. Вісник Уманського національного університету 

садівництва. 2017. № 1. С. 64-69 (аналіз узагальнення дослідження, написання 

статі). 

230. Стефанюк В. Й. Вплив елементів живлення на продуктивність 

стевії. Цукрові буряки. 2017. № 4. С.18-19 (аналіз узагальнення дослідження, 

написання статі). 

231. Стефанюк В. Й. Стевія: стимуляція насіння до проростання. 

Біоенергетика. 2017. № 2. С.24-27 (проведення дослідження, аналіз 

результатів, написання статі). 

232. Стефанюк В. Й., Ермантраут Е. Р. Вплив крапельного зрошення і 

позакореневого підживлення на врожайність сухого листя стевії  в умовах 

степу. Цукрові буряки. 2018. № 5. С. 17-18 (планування та проведення 

дослідження, аналіз результатів, написання статі). 

233. Стефанюк В. Й. Технологія післязбиральної переробки стевії. 

Наукові доповіді НУБіП України. 2018. № 4 (74). С. 60-66 (аналіз результатів 

дослідження, написання статті). 

234. Стефанюк В. Й. Агроекономічна ефективність вирощування 

стевії (Stevia Rebaudiana Bertoni) в Україні. Наукові доповіді НУБіП України. 

2018. № 5 (75). С. 50-57 (проведення дослідження, аналіз результатів, 

написання статі). 

235. Стефанюк В. Й. Агроекологічні і агротехнічні основи інтродукції 

стевії (Stevia Rebaudiana Bertoni) в культуру Лісостепу і Степу України.  



284 
 
Зрошуване землеробство. 2018. Вип. 70. С. 37-41 (аналіз результатів 

дослідження, написання статті). 

236. Стефанюк В. Й. Наукові основи адаптивної технології 

вирощування стевії в Україні. Наукові доповіді НУБіП України. 2018. 

URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.pho/Dopovidi/issue/view/2223 (аналіз 

результатів дослідження, написання статті). 

237. Ермантраут Е.Р., Стефанюк В. Й. Біологічні і агротехнічні 

основи вирощування стевії (Stevia Rebaudiana Bertoni) в Лісостепу і Степу 

України. Зб. наук. пр. Біла Церква: БНАУ Агробіологія. 2019. 1. С. 47-54 

(проведення експериментальних досліджень, аналіз даних, підготовка 

статті). 

238. Стефанюк В. Й. Способи вирощування стевії  та її ефективність. 

Біоенергетика. 2019. № 1 (13). С. 35-36 (аналіз результатів дослідження, 

написання статті). 

239. Стефанюк В. Й. Продуктивність агрофітоценозів стевії залежно 

від сорту. Наукові доповіді НУБіП України. 2019. № 1 (77). URL: 

http:/nbuv.gov.ua/UIRN/Nd 2223 1609 (аналіз результатів дослідження, 

написання статті). 

240. Стефанюк В.И. Эффективность интенсивной технологии 

выращивания стевии в Украине. Сахарная свекла. 2013. № 10. С.44-46. (Аналіз 

результатів дослідження, написання статті). 

241. Стефанюк В.И. Продуктивность рассады стевии в зависимости от 

субстрата и фона минерального удобрения. Сахарная свекла. 2016. № 10. 

С. 38-40 (аналіз результатів дослідження, написання статті). 

242. Стефанюк В.И. Капельное орошение стевии в условиях Крыма. 

Сахарная свекла. 2017. № 6. С. 29-31 (аналіз результатів дослідження, 

написання статті). 

243. Гонтаренко С. М., Стефанюк В. Й., Роїк М. В. Патент України 

№ 58344 (51) 7 А01С100, АО01С7100 Спосіб отримання насіння стевії; заявл. 



285 
 
20.11.2002; опубл. 15.07.2003, Біол. № 7 (аналіз і узагальнення результатів 

дослідження, участь у підготовці патенту).  

244. Гонтаренко С. М., Стефанюк В. Й. Патент України № 3638 (51) 

А01С400, А01С7100. Спосіб пророщування насіння стевії; заявл. 09.01.2004; 

опубл. 15.07.2004, Біол. № 12 (аналіз результатів дослідження, участь у 

підготовці патенту). 

245. Стефанюк В. Й., Бондаренко В. М., Балан В. М. Патент України 

№ 97958 МПК 01-В 79/00 Спосіб стимуляції насіння стевії; заявл. 06.11.2014; 

опубл. 10.04.2015, Біол. № 7 (аналіз результатів дослідження, участь у 

підготовці патенту). 

246. Стефанюк В. Й., Балан В. М., Бондаренко В. М. Патент України 

№ 119472 МПК (2017.01) А 01-В 79/00 Спосіб розмноження стевії; заявл. 

11.04.2017; опубл. 25.09.2017, Біол. № 18 (аналіз результатів дослідження, 

участь у підготовці патенту). 

247. Стефанюк В. Й., Єндружієвська Л. П., Саганова Т. П. А.С. 

№ 170873 Україна. Сорт стевії Галина. № 171053; заявка.20.05.2014. Реєстр 

сортів рослин України, 2017 (70 % авторства: відбір вихідної форми, 

отримання вихідних даних, конкурсне технологічне випробування, 

впровадження у виробництво) (додаток Г 1). 

248. Стефанюк В. Й., Єндружієвська Л. П., Саганова Т. П. 

А.С. № 171054 Україна. Сорт стевія Марина. № 171054: заява. 20.05.2014. 

Реєстр сортів рослин України, 2017 (70% авторства: відбір вихідної форми, 

отримання вихідних даних, конкурсне технологічне випробування, 

впровадження у виробництво) (додаток Г 2). 

249. Стефанюк В. Й., Єндружієвська Л. П., Саганова Т. П. 

А.С. № 171055 Україна. Сорт стевія Катерина. № 171055: заява 20.05.2014. 

Реєстр сортів рослин України, 2017 (70% авторства: відбір вихідної форми, 

отримання вихідних даних, конкурсне технологічне випробування, 

впровадження у виробництво) (додаток Г 3). 



286 
 

250. Стефанюк В. Й., Дрондов В. В., Лащенко В .А., Стефенюк І. С. 

Патент України № 25725 7 С12С1/00, С12С5/00 Пиво «Подвійне золотисте 

оригінальне» світле заява. 15.01.2004 (аналіз і узагальнення результатів 

дослідження, участь у підготовці патенту). 

251. Огай Ю. О., Стефанюк В. Й., Загайко А. Л., Катрич Л .І. Патент 

України № 99753 С2 А23L 1/212 Спосіб одержання харчового концентрату 

поліфенолів винограду,  заява  31.08.2010 (аналіз і узагальнення результатів 

дослідження, участь у підготовці патенту). 

252. Стефанюк В. Й. Патент России 2004611682 Технология 

производства растительного сахарозаменителя, заявка 25.05.2004. 

253. Стефанюк В. Й., Дрондов В. В., Лащенко В. А., Стефенюк І. С. 

Патент України № 63373 А 7 С12G3/06, Композиція інгредієнтів горілки 

«Стевія» заява 15.01.2004 (аналіз і узагальнення результатів дослідження, 

участь у підготовці патенту). 

254. Стефанюк В. Й. Вегетативне розмноження стевії: метод. реком. 

Київ: ІБКіЦБ, 2011. 24 с. (узагальнення результатів дослідження, написання 

рекомендацій). 

255. Роїк М. В., Курило В. Л., Панасюк Б. Я., Бондар В. С., Фурса А. В., 

Заіменко Н. В., Борисюк П .Г., Руденко О. А., Балан В. М., Стефанюк В. Й., 

Земляна І. Ф., Цвей Я. П., Саблук В. Т., Макух Я. П., Іваніна В. В., Кулік О. Г, та 

ін. Визначення економічної ефективності технологій, нової техніки, винаходів 

та завершених наукових розробок у рослинництві: метод. реком. Київ: ІБКіЦБ 

НААН, 2013. 90 с. (проведення досліджень, аналіз результатів). 

256. Роїк М. В., Сінченко В. М., Пиркін В. І., Стефанюк В. Й., 

Балагура О. В., Бондар В. С., Фурса А. В., Гореленко В. І., Цвей Я. П., 

Борисюк П. Г., Макух Я. П., Іваніна В. В., Саблук В. Т. та ін. Організаційно-

економічні нормативи витрат та інформаційно-статистичні матеріали з 

виробництва рослинницької продукції за біоадаптивними технологіями: 



287 
 
метод. реком. Київ: ІБКіЦБ НААН, 2014. 194 с. (проведення дослідження, 

аналіз результатів та використання рекомендації). 

257. Стефанюк В. Й., Балан В. М., Фурса А. В., Єндружієвська Л. П. 

Технологія вирощування стевії (Stevia Rebaudiana Bertoni) насінням. Київ, 

2018. 30 с. 

258. Роїк М. В., Стефанюк В. Й. Насіння стевії (Stevia Rebaudiana 

Bertoni). Вимоги до заготовляння: ДСТУ 4775 : 2007.Чинний від 28.04.2007 р. 

Київ: Держспоживстандарт України, 2009. ІІІ. 6 с. (Національний стандарт 

України). (80% авторства: отримання експериментальних даних). 

259. Роїк М.В., Стефанюк В. Й. Лист стевії (Stevia Rebaudiana Bertoni). 

Заготовляння для промислового переробляння: ДСТУ 4776 : 2007. Чинний від 

28.04.2007 р., Київ: Держспоживстандарт України, 2009. ІІІ. 5 с. (Національний 

стандарт України) (80% авторства: отримання експериментальних даних). 

260. Роїк М. В., Стефанюк В. Й. Стевія. Показники якості заготовленої 

сировина та методи їх визначення: ДСТУ 4929 : 2008. 

261. Роїк М.В., Стефанюк В. Й. Чинний від 29.02.2008 р. Київ: 

Держспоживстандарт України, 2009. ІІІ. 6 с. (Національний стандарт України) 

(80% авторства: отримання експериментальних даних). 

262. Роїк М.В., Стефанюк В. Й. Стевія. Зберігання кореневищ: ДСТУ 

4928 : 2008. Чинний від 29.02.2008 р., Київ: Держспоживстандарт України, 

2009. ІІІ. 6 с. (Національний стандарт України) (90% авторства: отримання 

експериментальних даних). 

263. Стефанюк В. Й. Стевія. Живцювання. Загальні вимоги: 

ДСТУ 7367 : 2013. Чинний від 01.01.2014 р. Київ: Мінекономрозвитку 

України, 2013. ІІІ. 6 с. (Національний стандарт України).  

264. Стефанюк В. Й. Стевія. Клонування. Загальні вимоги: 

ДСТУ 7368 : 2013.Чинний від 01.01.2014 р. Київ: Мінекономрозвитку України, 

2013. ІІІ. 6 с. (Національний стандарт України).  



288 
 

265. Суханова М.А. Синтез и накопление стевио-гликозидов в 

растениях и культурах клеток стевии (Stevia Rebaudiana Bertoni). Дисс. … 

канд. биол. н. Москва, 2002. 113 с. 

266. Суханова М. А., Решетняк О. В., Бондарев Н. И., Носов A. M. 

Особенности синтеза стевиол-гликозидов в растениях Stevia Rebaudiana 

Bertoni. Тезисы докл. V съезда физиологов. Пенза, 2003. С. 526. 

267. Сучасний стан, основні проблеми водних меліорацій та шляхи їх 

вирішення / за ред. Коваленка П. І. Київ: Аграрна наука, 2001.  217 с. 

268. Сычев С.Н. Применение метода главных компонент (факторного 

анализа) для анализа хроматографических данных в ВЭЖХ. Сорбционные и 

хроматографические процессы. 2004. Т. 4. Вып. 2. С. 134-142. 

269. Тарасенко В.С. Стевия – заменитель сахара. Материалы 1-ой 

Международной научно-практической конференции «Растительные ресурсы 

для здоровья человека (возделывание, переработка, маркетинг)». Москва: 

Арес, 2002. С. 67-69. 

270. Технології вирощування овочевих культур при краплинному 

зрошенні в умовах України / за ред. Акад. УААН. Ромащенка М. І. Київ: 

Інститут гідротехніки і меліорації УААН, 2006. 123 с. 

271. Технология выращивания стевии в открытом ґрунте. Гресь Е. И., 

Ковальчук М. И., Ксендз Л. И., Савенкова О. В. / под ред. Зубенко В. Ф. Киев, 

1992. 21 с. 

272. Удовидченко Л. П., Безлер Н. В. Влияние удобрений и 

физиологически активних веществ на продуктивность стевии в условиях ЦЧП. 

Материалы I Междунар. симпоз. «Новые и нетрадиционные растения и 

перспективы их практического использования». Пущино, 1995. С. 502-504. 

273. Удовидченко Л. П., Корниенко А. В., Жужжалова Т. П. Введение 

стевии в культуру в ЦЧЗ России. Новые и нетрадиционные растения и 

перспективы их практического использования: ІІ-й Международный 

симпозиум, Пущино, 1997: Тез. докл. Пущино, 1997. С. 778-779. 



289 
 

274. Удовидченко Л. П., Корниенко А. В., Жужжалова Т. П. Стевия, как 

культура в условиях ЦЧР России. Всерос. научн.произв. конф. «Интродукция 

нетрадиционных и рідких сельскохозяйственных растений». Т. 2. Пенза, 1998. 

С. 149-150. 

275. Ушкаренко В.О. Резерви зрошуваного землеробства. Київ: 

Урожай, 1984.  49 с. 

276. Ушкаренко В.О. Зрошуване землеробство. Київ: Урожай, 1994. 

328 с. 

277. Філіп’єв І. Д., Михеєв Є. К. Як програмувати врожай. Київ: 

Урожай, 1990. 96 с 

278. Фогель А. Н., Фогель В. А., Налбантова Н. С. Новые 

субтропические и тропические лекарственные растения. Материалы I 

Междунар. симпоз. «Новые и нетрадиционные растения и перспективних 

практического использования». Пущино, 1995. С. 791-792. 

279. Хангильдин В. В. Генетико-селекционное обоснование моделей 

сортов ярововй пшеницы и гороха для Поволжско-Уральского региона. 

Вопросы генетики и селекции на Урале и в Зауралье. Свердловск, 1979. 280 с. 

280. Харчук Ю. И. Стевия – божественный росток. Краснодар: 

Неоглори, 2008. 11 с. 

281. Цанава В. П., Сарджвеладзе Г .П., Харебава Л .Г. Влияние 

некоторых технологических приемов на состав летучего комплекса травы 

двулистника сладкого. Субтропические культуры. № 3. С. 11-15. 

282. Цанава В. П., Сарджвеладзе Г. П., Харебава Л. Г. Исследование 

летучих соединений двулистника сладкого. Субтропические культуры. 1989. 

№ 3. С. 73-79. 

283. Чудновский Б. В., Запольский О. Ю. Способы выращивания 

рассады стевии из материала, полученного in vitro. Введение в культуру стевии – 

низкокалорийного заменителя сахара. Київ: ВНИС, 1991. С. 24-28. 



290 
 

284. Шатилов И. С., Чудновский А. Ф. Агрофизические, 

агрометеорологические основы программирования урожая. Ленинград: 

Гидрометеоиздат, 1980, 320 с. 

285. Шатковський А.П. Мікрозрошення овочевих культур, стан та 

перспективи розвитку. Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць. Херсон: 

Айлант, 2003. Вип. 28. С. 194-196.  

286. Шафферт Е.Э. Морфолого-анатомическое и цитоэмбрио-

логическое исследование вегетативно-репродуктивной системы стевии (Stevia 

Rebaudiana Bertoni) в условиях интродукции на южном берегу Крыма: 

автореф. дис. … канд. биол. н. Ялта, 1992, 22 с. 

287. Шафферт Е. Э., Чеботарь А. А. Строение, топография и онтогенез 

трихомов Stevia Rebaudiana Bertoni. Ботан. журнал. 1994. Т. 79, № 4. С. 38-48. 

288. Щербаков В. Г. Биохимия / под ред. Щербакова В. Г. Изд. 2-е., 

перераб. и доп. Санкт-Петербург: ГИОРД, 2003.440 с. 

289. Щедрин В. Н. Орошение сегодня: проблемы и перспективы. 

Москва: ФГНУ ЦНТИ «Мелиоводинформ», 2004, 255 с. 

290. Щоткін В. А. Крапельні системи – найбільш прогресивний спосіб 

зрошення. Пропозиція, 2001. № 6. С. 48-50. 

291. Ярмолюк Г. И., Білоус В. Е. та ін. Ботанічна та ембріологічна 

характеристика Stevia Rebaudiana Bertoni. Укр. ботан. журн. 2000.  Т. 37. № 3. 

С. 321-326. 

292. Ярмолюк Г. И., Рогова А. И. Микроспорогенез и развитие 

мужского гаметофита у стевии. Введение в культуру стевии низкокалорийного 

заменителя сахара. Київ: ВНИС, 1990. С. 97-101. 

293. Ясониди О.Е. Водосбережение при орошении . Новочеркасская 

государственная мелиоративная академія. Новочеркасск, УПЦ «Набла» 

ЮРГТУ (НПИ), 2004. 473 с. 

294. Aze Y., Toyoda К., Ymaida К. et al. Subchrome oral toxicity study of 

stevioside in F344 rats. Eisei-Shikenjo-Hokoku. 1991. № 109. P. 48-54. 



291 
 

295. Brandle J.E., Starratt A.N., Gijzen M. Stevia Rebaudiana: its 

agricultural, biological, and chemical properties. Canadian Journal of Plant Science. 

1998. Vol.78, № 4. P. 527-536. 

296. Brown J.E., Channell-Butcher C. Black plastic mulch and drip 

irrigation affect growth and performance of bell pepper. Journal of Vegetable Crop 

Production. 2001. Vol.7, № 2. P.109-112. 

297. Buana L. Determination of the required growth variables in an 

agronomic experiment with Stevia. Menara Perkebunan. 1989. Vol. 57, № 2. 

P. 527-536. 

298. Cardoso V.H., Barbosa M.F., Muramoto E. et al. Pharmacokinetic 

studies of J131-sevioside and its metabolites. Nucl. Med. Biol. 1996. 23. P. 97-100. 

299. Carneiro J.W., Muniz A.S., Guedes T.A. Greenhouse beedding plant 

production of Stevia Rebaudiana Bertoni . Canadian Journal of Plant Science. 1997. 

Vol. 77. P. 473-474. 

300. Chavan N., Hegde S.N., Vasundhara M. Evaluation of Field 

Performance of Polyploids (Stevia rebaudiana Bertoni) and their in vitro 

Propagation. Research Journal of Agricultural Sciences. 2015. 6(2): P. 255-258. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/290973796_Evaluation_of_Field_Perfor

mance_of_Polyploids_Stevia_rebaudiana_Bertoni_and_their_in_vitro_Propagation 

301. Chang S.S., Cook J.M. Stability studies of stevioside and rebaudioside 

A in carbonated beverages. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 1983. 

№ 31. P. 409-412.  

302. Cook I. F., Knox J.R. A synthesisofsteviol. Tetrahedron Letters. 1970. 

№ 47. P. 4091-4093. 

303. Crammer В., Ikan R. Sweet glyosides from the Stevia plant. Chem. Brit. 

1986. V7 22, N 10.  P. 915-916, 918. 

304. Curi R., Alvarez M., Bazotte R.B. et al. Effect of stevia rebaudiana on 

glucose tolerance in normal adult humans. Braz.J. Med. Biol. Res. 1986.  № 19.  

P.771 – 774. 

https://www.researchgate.net/publication/290973796_Evaluation_of_Field_Performance_of_Polyploids_Stevia_rebaudiana_Bertoni_and_their_in_vitro_Propagation
https://www.researchgate.net/publication/290973796_Evaluation_of_Field_Performance_of_Polyploids_Stevia_rebaudiana_Bertoni_and_their_in_vitro_Propagation


292 
 

305. Czechowiak C., Dubois J., Vasseur J. Culturein vitrodu Stevia 

Rebaudiana Bertoni. C.r. Acad. sci. 1984, ser. 3. V. 298, N 6. P.173-176. 

306. Das S., Das A.K., Murphy R.A. et al. Evaluation of the cariogenic 

potential of the intense natural sweeteners stevioside and rebaudioside A. Caries 

Res. 1992.  № 26.  P. 363 -366. 

307. Dobberstein R.H., Suzuki F.A. Flavor enhancing and modifying 

materials. U.S. Pat. N 4612942, 8.03-84-23.09.86. 

308. Du Bois G.E., Dietrich P.S., Lee J.F. etal. Diterpenoidsweeteners. 

Synthesis and  sensorye valuationof steviosid eana loguesnon degradableto steviol. 

J. Med.Chem. 1981. № 24. P.1269-1271. 

309. DuBois G.E., Stephenson R.A. Diterpenoid sweeteners. Synthesi 

sandsenso ryevaluationof steviosideana logues withimpro vedorgano 

lepticproperties. J. Med.Chem. 1985.  № 28. P. 93-98. 

310. Eberhart S.A., Rassel W.A. Stability parametres for comparing 

varieties.  Crop Sci. № 6. 1966.  6.  Р. 36-40. 

311. Field search for sweet-tasting stevia species. Economic Botany. 1983.  

№ 37.  P. 71 -79. 

312. Fritz S.J., Dumont P.J., Schmidt L.W. Methods and materials for solid 

phase extraction. Journal of Chromatography A.  1995.  № 691.  P. 133  140. 

313. Gardana C., Simonetti P., Canzi E. et al. Agric. Food Chem. 2003.  

№ 51.  P. 6618 -6622. 

314. Geuns J.M. Bruggeman V. Buyse J.G. Effect of stevioside and steviol 

on the developing broiler embryos . J. Agric. Food Chem. 2003.  51.  P. 62-67. 

315. Geuns J.M. Stevioside . Phytochemistry. 2003.  № 64.  P. 913-921. 

316. Geuns J.M., Augustijns P., Mols R. etal. Metabolismof steviosid ein 

pigsandin testina labsorption characteristicsof stevioside, rebaudioside A andsteviol. 

FoodChem. Toxicol. 2003. № 41. P. 1599-1607. 

317. Geuns J.M., Malheiros R.D., Moraes V.M. etal. Metabolismof 

stevioside bychickens . J. Agric. FoodChem. 2003. № 51. P.1095-1101. 



293 
 

318. Hanson J.R., DeOliveira B.H. Stevioside and therelated diterpenoid 

glycosides I INaturalProductReports. 1993.  № 10.  P. 301 – 309. 

319. Hennion M. C. Solid-phase extraction: method development, sorbents, 

and coupling with liquid chromatography. Journal of Chromatography A. 1999.  

№ 856.  P. 3 – 54. 

320. Huck C.W., Bonn G.K. Recent developments in polymer-based 

sorbents for solid -phase extraction . Journal of Chromatography A. 2000.  № 885.  

P. 51 – 72. 

321. In vitro production of Stevia rebaudiana Bertoni. Emir. J. Food Agric. 

2010. 22 (3): Р. 216-222. URL: https://www.researchgate.net/publication/ 

332800561_In_vitro_production_of_Stevia_rebaudiana_Bertoni 

322. Jeppesen P.B., Gregersen S., Alstrup K.K. Stevioside induces 

antihyperglycaemic, insulinotropic and glucagonostatic effects in vivo: studies in the 

diabetic Goto-Kakizaki (GK) rats . Phytomedicine. 2002.  № 9.  P. 9 – 14. 

323. Jeppesen P.B., Gregersen S., Rolfsen S.E. etal. Antihyperg lycemicand 

bloodpressure-reducingef fectsof  stevioside in the diabetic Goto-Kakizakirat . 

Metabolism. 2003. № 52. P. 372-378. 

324. Journal of Applied Irrigation Science. Vol. 31 (2), October 1996, 

PP 155-163. 

325. Karim Md. Z., Uesugi D., Nakayama N., Hossain M. M., Ishihara K., 

Hamada H. Identification of Stevioside Using Tissue Culture-Derived Stevia (Stevia 

rebaudiana) Leaves. Biochemistry Insights 2015:8(S2). URL: 

https://www.researchgate.net/publication/311859215_Identification_of_Stevioside

_Using_Tissue_Culture-Derived_Stevia_Stevia_rebaudiana_Leaves 

326. Kasai R, Matsumoto K., Nie R.L. Glycosidesfrom Chinesemedicinalplant, 

Hemsleyapanacis-scandens, andstructure-tasterelati on shiptocucur bitane 

glycosides . Chem. Pharm. Bull. (Tokyo). 1988.  № 36.  P. 234-243. 

https://www.researchgate.net/publication/%20332800561_In_vitro_production_of_Stevia_rebaudiana_Bertoni
https://www.researchgate.net/publication/%20332800561_In_vitro_production_of_Stevia_rebaudiana_Bertoni
https://www.researchgate.net/publication/311859215_Identification_of_Stevioside_Using_Tissue_Culture-Derived_Stevia_Stevia_rebaudiana_Leaves
https://www.researchgate.net/publication/311859215_Identification_of_Stevioside_Using_Tissue_Culture-Derived_Stevia_Stevia_rebaudiana_Leaves


294 
 

327. Kim K.K., Sawa Y., Shibata H. Hydroxylation of ent kaurenoic acid to 

steviol in Stevia Rebaudiana Bertoni – purification and partial characterization of the 

enzyme . Archives of Biochemistry and Biophysics. 1996. № 332. P. 223-230. 

328. Kinghorn A.D., Nanayakkara N. P., D. Potentia lsweetenin gagents of 

plantorigin. I. Purificationof Stevia Rebaudiana Bertoni constituents 

bydropletcounter current chromatography. Journal of Chromatography.  1982.  

№ 237.  P. 478 – 483. 

329. Kinghorn A.D., Soejarto D. D. Current status of stevioside as a 

sweetening agent for human uses. Progress in Economic and Medicinal Plant 

Research. London, 1985.  P. 1-52. 

330. Kitada Y., Sasaki M., Yamazoe Y. Simultaneous determination of 

stevioside, rebaudioside A and C and dulcoside A in foods by high-performance 

liquid chromatography. J.Chromatogr. 1989.  № 474.  P. 447 – 451. 

331. Klongpanichpak S., Temcharoen P., Toskulkao C. etal. Lack of 

mutagenicity of stevioside and steviol in Salmonella typhimurium TA 98 and 

TA 100. J. Med. Assoc. Thai. 1997. № 80. P. 121-128. 

332. Kobayashi M., Horikana S., Yamasaki K., Degrandi I.H., Ueho J., 

Mitsuhashi H. DulcosidesAand B, newditerpeneglucosidefromSteviarebaudiana. 

Phytochemistry. 1977.  V. 7, N 1.  P. 16-25 

333. Kohda H., Kasai K., Yamasaki M. New sweet diterpene glycosides 

from Stevia Rebaudiana. Phytochem. 1976. V. 15.  P. 981-983. 

334. Kroyer G. Th. The Low Calorie Sweetener Stevioside: Stability and 

Interaction with Food Ingredients . Lebensm.Wiss. u.Technol. 1999. № 32. P. 509-512. 

335. Liska I. Fifty years of solid-phase extraction in water analysis historical 

development and overview . Journal of Chromatography A. 2000. № 885. P. 3-16.  

336. Lobov S.V., Kasai R., Ohtani K. etal. Enzymic production of sweet 

stevioside derivatives: trans glucosylationby glucosidases. Agric. Biol. Chem. 1991.  

№ 55.  P.2959-2965. 



295 
 

337. Lovkova M., Buzuk G., Sokolkva S., Kliment,eva N. Chemical features 

of medicinal plants. Applied Biochemistry and Microbiology. 2001.  V. 37, N 3. P. 

229-237. 

338. Lovkova M., Buzuk G., Sokolova S. ChemicalFeaturesof Medicinal 

Plants. Applied Biochemistry and Microbiology. 2001.  № .37.  P. 229-237. 

339. Masri M. I., Amein M. M. M., Aziz R. M. A., Sayed D. O. Callogenesis 

and plant regeneration via in vitro culture of Stevia rebaudiana. Egypt. J. Plant 

Breed. 23(1): 65-76 (2019). URL: 

https://www.researchgate.net/publication/339850507_CALLOGENESIS_AND_P

LANT_REGENERATION_VIA_IN_VITRO_CULTURE_OF_STEVIA_REBAU

DIANA_EXPLANTS 

340. Mata R, Rodriguez V, Pereda-Miranda R. Stevisalioside A, a novel 

bitter-tasting ent-atisene glycoside from the roots of Stevia salicifolia . J Nat Prod. 

1992.  № 55.  P.660-666. 

341. Maynard, D. and GA Clark. 1990. Bed width effects on performance of 

micro-irrigated vegetables. Citrus and Veg. VEG. Mag. Sept.  P. 15-17. 

342. Melis M.S. Effects of crude extract of Stevia Rebaudiana Bertoni on 

renal water and electrolytes excrection . Phytomedicine. 1999.  № 6.  P.247-250. 

343. Mitsuhashi H., Ueno J., Sumida I. Studiesongrowing Stevia 

Rebaudiana Bertoni. Determinationofstevioside. Yakugakizasshi. 1975.  Vol. 95, 

N 12. P. 1501-1503. 

344. Molero J.F.L. La prorogation de Kee hee Stevia Rebaudiana 

Bertoni. Primer simposio National de la stevia (Kee hee) (Asuncion, Paraguay, 

Julio 1983). 29 p.  

345. Mosettig E., Nes W.R. Stevioside. II. The structure of the aglucon . J. 

Org. Chem. 1955.  № 20.  P. 884 – 899. 

346. Nabeta K., Kasai Т., Sugisawa H. Callus culture of Stevia rebaudiana. 

Agric. Biol. Chem. 1976,  V. 40.  P. 2103-2104. 

https://www.researchgate.net/publication/339850507_CALLOGENESIS_AND_PLANT_REGENERATION_VIA_IN_VITRO_CULTURE_OF_STEVIA_REBAUDIANA_EXPLANTS
https://www.researchgate.net/publication/339850507_CALLOGENESIS_AND_PLANT_REGENERATION_VIA_IN_VITRO_CULTURE_OF_STEVIA_REBAUDIANA_EXPLANTS
https://www.researchgate.net/publication/339850507_CALLOGENESIS_AND_PLANT_REGENERATION_VIA_IN_VITRO_CULTURE_OF_STEVIA_REBAUDIANA_EXPLANTS


296 
 

347. Niwa K., Ohta S., Sakamoto S. Spontaneous triploids of collected in 

Turkey. Cytologia. 1989.  V. 54, N 3.  P. 483-487. 

348. Ogawa T., Nozaki M., Matsui M. Totalsynthesisofstevioside. 

Tetrahedron. 1980. № 36.P. 2641 2648. 

349. Ohwashi, Tsukuba, Ibaraki. 2005. The advantages and disadvantages of 

subsurface drip irrigation JIRCAS Research Highlights. P. 22-27. 

350. Pande S. S., Gupta P. Plant tissue culture of Stevia rebaudiana 

(Bertoni): A review / Journal of Pharmacognosy and Phytotherapy Vol. 5(1), pp. 

26-33, February 2013. URL: https://academicjournals.org/ 

article/article1379693327_Pande%20and%20Priyanka.pdf 

351. Pezzuto J.M., Compadre C.M., Swanson S.M. Metabolically activated 

steviol, the aglycone of stevioside, is mutagenic . Proc Natl Acad Sci USA. 1985. № 

82.  P. 2478-2482. 

352. Pezzuto J.M., Compadre C.M., Iwanson S.M., Nanayakkara H.F., 

Kinghorn A.D. Metabolically activated steviol, the adlycone of stevioside is 

mutagenic. Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1985.  V. 82, April.  P. 2478-2482.  

353. Phillips K.S. Stevia: step in developing of a new sweetener. Newbure: 

Berkshire UK, 1989.  106 p. 

354. Poole C. F., Gunatilleka A.D., Sethuraman R. Contributions of theory 

to method development in solid-phase extraction . Journal of Chromatography A. 

2000.  № 885.  P. 17-39. 

355. Pradhan N., Dwivedi P. In vitro shoot multiplication of Stevia 

rebaudiana, an important plant with high economic and medicinal values. 

International Journal of Plant Research January 2016. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/315942877 

356. Raina R., Bhandari S. K., Chand R., Sharma Y. Strategies to improve 

poor seed germination in Stevia rebaudiana, a low calorie. Journal of Medicinal 

Plants Research. Vol. 7(24), pp. 1793-1799, 25 June, 2013. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/308164998_Strategies_to_improve_poor

_seed_germination_in_Stevia_rebaudiana_a_low_calorie_sweetener 

https://academicjournals.org/%20article/article1379693327_Pande%20and%20Priyanka.pdf
https://academicjournals.org/%20article/article1379693327_Pande%20and%20Priyanka.pdf
https://www.researchgate.net/publication/315942877
https://www.researchgate.net/publication/308164998_Strategies_to_improve_poor_seed_germination_in_Stevia_rebaudiana_a_low_calorie_sweetener
https://www.researchgate.net/publication/308164998_Strategies_to_improve_poor_seed_germination_in_Stevia_rebaudiana_a_low_calorie_sweetener


297 
 

357. Randal D.D., Nelson C.I., Assay K.H. Ribulo sebisphos 

phatecarboxylase. PI. Physiol. 1977.  V. 59, N 1.  P. 38-41. 

358. Ruddat M., Lang A., Mosettig E. Gibberellin activity of steviol, a 

plantterpenoid . Naturwissensch. 1963.  Bd. 50.  S.23. 

359. Sadek P. The HPLC solvent guide. New York: John Wiley & Sons, NY, 

1996. 346 p. 

360. Sakaguchi M., Kan T. Japan eseresea rcheson Steviare Baudiana 

Bertoni and stevioside . Cit. Cult. 1982. – N34.  P. 235-248. 

361. Singh Ajai. Effect of drip irrigation on yield of cabbage (Brassica 

oleracea L. var. capitata) under mulch and non-mulch conditions . Agricultural 

water management: an international journal/ 2003. Vol. 58, N, 58, N 1 (1 january). 

P. 19-28. 

362. Singh M., Saharan V., Dayma J., Rajpurohit D., Sen Y., Sharma A. In 

vitro Propagation of Stevia rebaudiana (Bertoni): An Overview. International Journal 

of Current Microbiology and Applied Sciences. Vol. 6 N 7 (2017) pp. 1010-1022. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/318451492_In_vitro_Propagation_of_Ste

via_rebaudiana_Bertoni_An_Overview 

363. Scott R.P.W. Chromatography Detectors. NY: M. Dekker Inc., 1997. 

536 p. 

364. Seidemann J. Stevioside, aninter es tingnatural sweeteningagent. 

Nahrung. 1976.  № 20. P. 675-679. 

365. Shi R. etal. Synthesisof Afunction alpolymerica dsorbentandit 

sapplication in purification of stevia glycosides. Reactive&Functional Polymers. 

2002. № .50. P.107-116. 

366. Shock C.C. Experimental cultivation of Rebaudi’s stevia in California-

Davis. Agron. Progr. Rept. Univ. Calif. 1982a. Coop. Extn. Agr. Exp. Sta., 122. 81 P. 

367. Shock C.C. Rebaudi’s stevia: natural noncaloric sweetener. Calif. 

Agric. 1982.V. 36, N 910.P. 4-5. 

https://www.researchgate.net/publication/318451492_In_vitro_Propagation_of_Stevia_rebaudiana_Bertoni_An_Overview
https://www.researchgate.net/publication/318451492_In_vitro_Propagation_of_Stevia_rebaudiana_Bertoni_An_Overview


298 
 

368. Smirnova M.G. Study of physiological and toxic effects of a sweetening 

agent stevioside. Vopr. Pitan. 2001  № 70.  P. 41-44. 

369. Soejarto D. D., Compadre С. M., Medon P. J. Potential sweetening 

agents of plant origin. II. 

370. Soejarto D.D., Kinghorn A.D., Farnworth B.B. Potential sweetening 

agents of plantorigin. III. Organo lepticevalution of stevia leafher barium samples 

for sweetness. J. Nat. Prod. 1982.  V. 45, N 5.  P. 590-599. 

371. 293a. Smajstrla A.G. et al. 2008. Efficiency of Florida agricultural 

irrigation systems. Univ. Fl. Coop. Ext. Serv. Bull. 247. 

372. Starratt A. etal. Rebaudioside F, a diterpeneglycosidefrom 

Steviarebaudiana . Phytochemistry. 2002.  № 59.  P.367-370. 

373. Sumida T. Problems of stevia growing technology. Jap. Food Sci. 1978.  

V. 17,N8.P. 24-30. 

374. Sumida T. Reportson Stevia Rebaudiana Bertoni introduced from 

Brasilas a new sweet nesresoursein Japan. Misc. Pub. HokkaidoNatl. Agric. Exp. 

Sta. 1973.N2.P. 69-83.  

375. Sumida T. Studies on Stevia Rebaudiana Bertoni as a new possible crop 

for sweetening resource in Japan. J. Cent. Agric. Exp. Stn. 1980.  V. 31, N 1. 

Р. 67-71.  

376. Suttajit M., Vinitketkaumnuen U., Meevatee U. Mutagenicity and 

human chromosomal effect of stevioside, a sweetener from Stevia Rebaudiana 

Bertoni. Environmental Health Perspective. 1993. № 101.  P. 53 – 56. 

377. Suttajit M., Vinitketkaumnuen U., Meevatee U. Mutagenicity and 

human chromosomal effect of stevioside, a sweetener from Stevia Rebaudiana 

Bertoni. Environmental Health Perspective. 1993.№ 101.P. 53 -56. 

378. Suttajit M., Vinitketkaumnuen U., Meevatee U. Mutagenicity and 

human chromosomal effect of stevioside, a sweetener from Stevia Rebaudiana 

Bertoni. Environmental Health Perspective.1993.  № 101.P. 53 -56. 



299 
 

379. Takahashi K., Matsuda M., Ohashi K., et al. Analysis of anti-rotavirus 

activity of extract from Stevia Rebaudiana. Antiviral Research. 2001. № 49. 

P. 15-24. 

380. Tamura Y., Nakamura S., Fukui H., Tabata M. Comparison of stevia 

plants grown from seeds, cutting and stem-tip culture. Plant Cell Repts. 1984.  V. 3, 

N 5. P. 180-182. 

381. Tanaka O. Chemistry of Stevia Rebaudiana Bertoni. Recent Adv. Nat. 

Prod. Res. 1980.V. 1, N l. P. 111-119. 

382. Threadgill E. Chemigation. Conserving Energy, Water and other 

Resources/ 

383. Through Irrigation. Technical Conference Proceedings. 1987. p.91-96. 

384. Tiwari KN, Mal PK, Singh Ajai. 2003. Effect of drip irrigation on yield 

of cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata) under mulch and non-mulch 

conditions. Agricultural water management: an international journal, 

ISSN 0378-3774, Vol. 58, N1.  P. 19-28. 

385. Toro Ag. Catalogo irrigazione agricola.  Fiano Romano (Roma). Italy: 

Agri. N58.  P. 39-42 

386. Toskulkao C., Chaturat L., Temcharoen P. Acute toxicity of stevioside, 

a natural sweetener, and its metabolite, steviol, in several animal species. 

Drug.Chem.Toxicol. 1997.  № .20.  P.31-44. 

387. Totte N. et al. Biosynthesis of the diterpenoid steviol, an ent-kaurene 

derivative from Stevia Rebaudiana Brtoni, via the methylerythritol phosphate 

pathway. Tetrahedron Letters. 2000.№ 41.P. 64076410. 

388. Totte N. et al. Corrigendum to «Biosynthesis of the diterpenoid steviol, 

an ent-kaurene derivative from Stevia Rebaudiana Bertoni, via the methylerythritol 

phosphate pathway» . Tetrahedron Letters. 2000.  № 41.  P.7595. 

389. U.S. patent № 4,353,889, 1982. Rebaudiosideanalogs . DuBois G. 

390. U.S. patent № 4,403,367, 1983. Glucosub stituented diterpenoid 

sweeteners . Stephenson R. 



300 
 

391. U.S. patent, № 4,381,402, 1983. Steviol compounds . DuBois G. 

392. U.S. patent, № 4,332,830, 1982. Sweeten in gwith stevio sideanalogs. 

DuBois G. 

393. U.S. patent, № 5,262,161,1993. Stevia Extract Containing Medicine. 

Dozono F. 

394. U.S. patent, № 6,228,996, 2001. Process For Extracting Sweet 

Diterpene Glycosides . Zhou J. etal. 

395. U.S. patent, № 6,255,557, 2001. Stevia Rebaudiana with altered  steviol 

glycoside composition . Brandie J. 

396. Valio J.F., Roche R.F. Effect of photoperiod on growth and flowering 

of Stevia Rebaudiana Bertoni. Japan Journ. CropSci. 1977. V. 46, N 2. P. 243-248. 

397. Viana A.M., Metivier J.R. Changes in the levels of total soluble proteins 

and sugars during leaf ontogeny in Stevia Rebaudiana Bertoni. Ann. Bot. 1979.  V. 

15, N3. P. 469-474.  

398. Wasuntarawat С., Temcharoen P., Toskulkao C. et al. Developmental 

toxicity of steviol, a metabolite of stevioside, in the hamster . Drug Chem. Toxicol. 

1998. № 21. P. 207-222. 

399. Whittingham C.P. Photo respiration: its mechanism and significance. 

Agron. Jusitana. 1979.  V. 39, N 2-3.  P. 115-129. 

400. Wingard R.E. Jr., Brown J.P., Enderlin F.E. et al. Intestinal degradation 

and absorption of the glycosidic sweeteners stevioside and rebaudioside A. 

Experientia. 1980. № 36. P. 519-520. 

401. Wood H., Allerton R., Diehl W. Stevioside. I. The structure of the 

glucose moieties. J. Org. Chem. 1955.  № 20.  P. 875 – 883. 

402. Wood H.B., Allerton R., Diehl H.W., Fletcher H.G. Stevioside. I. The 

structure of the glucosemoieties. J. Org. Chem. 1955.  V. 20, N 7.  P. 875-883.  

403. Xili L., Chengjiang В., Eryl X. et al. Chronic oral toxicity and 

carcinogenicity study of stevioside. Food.Chem.Toxicol. 1992. № 30. P. 957-965. 



301 
 

404. Yabu M., Takase M., Toda K. et al. Studies on Stevioside, natural 

sweetener. Effect on the growth of some oral microorganisms. Hiroshima 

DaigakuShigakuZasshi. 1977. № 9. P.12-17. 

405. Zaidan L.B.P., Dietrich S.M.C., Fellipe G.M. Effect of photoperiod 

onflo weringand stevioside contentin plants of Stevia Rebaudiana Bertoni. Jap. J. 

CropSci. 1980. V. 49, N 4.  P. 569-574. 

406. Zeevaart J. A.D. Hormonalsignalsinflowering. Physiol, plant. 1990.  

V. 79, N2. P. 18.  

407. Zin W., Novick A. Substitution of high fructo secornsyrup for sugar 

trend sandoutlook. Sugarand sweet en ersituati on andoutlook. 1988. N 2. P. 202.  

408. Zipinsky E.S., Kresovich S. Sugarcropsas a solarenergyconverter. 

Experimentia. 1982. V. 1, N 1. P. 13-18. 

  



302 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д О Д А Т К И  

  



303 
 

Додаток А 1 

Середньомісячна температура повітря  за період вегетаційний стевії, 

(Агрометеорологічна станція м. Фастів Київської обл.),  ОС 

Рік 
Місяць 

х  
IV V VI VII VIII IX 

2001 14,2 16,7 24,6 21,0 13,8 9,3 16,6 5,48 

2002 9,9 16,5 18,4 23,9 20,1 13,9 17,1 4,89 

2003 7,0 19,4 18,0 21,3 19,2 14,1 16,5 5,23 

2004 9,1 13,2 17,7 20,5 20,1 14,2 15,8 4,44 

2005 10,3 16,4 17,3 21,4 20,0 16,3 17,0 3,85 

2006 9,7 14,4 18,4 20,9 19,9 15,4 16,5 4,16 

2007 9, 18,4 20,4 21,3 21,5 14,8 17,6 4,88 

2008 10,7 14,3 18,8 20,8 21,6 13,5 16,6 4,41 

2009 11,1 15,1 20,4 21,7 19,2 17,3 17,5 3,89 

2010 10,3 17,3 22 22,4 24,6 14,8 18,6 5,42 

2011 10,2 16,7 21,1 21,8 19,3 15,8 17,5 4,28 

2012 13,9 18 20,1 23,7 20,4 16,1 18,7 3,47 

х 10,6 16,3 19,6 21,5 20,0 14,4 17,1  

 2,00 1,77 2,09 1,27 2,36 2,04 0,86  
 

  

σ

σ
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Додаток А 2 

Кількість опадів  за період вегетації стевії  

(Агрометеорологічна станція м. Фастів Київської обл.),  мм 

Рік 
Місяць 

х  
IV V VI VII VIII IX 

2001 65 132 61 6 16 52 332 44,7 
2002 40 65 90 14 101 76 386 32,5 
2003 24 49 26 61 87 52 299 23,4 
2004 21 53 6 112 130 79 401 49,3 
2005 68 40 77 29 86 0 300 32,8 
2006 29 131 119 68 54 35 436 43,0 
2007 9 49 31 111 97 31 328 40,5 
2008 123 39 101 82 27 152 524 48,3 
2009 2 36 63 39 16 17 173 21,7 
2010 40 53 26 100 25 51 295 27,6 
2011 23 27 134 152 51 19 406 59,7 
2012 82 43 92 36 116 33 402 34,5 

х 42,7 60,7 68,5 68,6 63,5 56,8 361  
 33,6 33,6 38,7 43,3 41,1 45,7 86,4  

 
  

σ

σ
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Додаток А 3 
Середньомісячні опади за вегетаційний період стевії, мм 

(Агрометеорологічна станція м. Фастів Київської обл.) 

Рік 
Місяць 

х  
IV V VI VII VIII IX 

2001 65 132 61 6 16 52 332 44,7 

2002 40 65 90 14 101 76 386 32,5 

2003 24 49 26 61 87 52 299 23,4 

2004 21 53 6 112 130 79 401 49,3 

2005 68 40 77 29 86 0 300 32,8 

2006 29 131 119 68 54 35 436 43,0 

2007 9 49 31 111 97 31 328 40,5 

2008 123 39 101 82 27 152 524 48,3 

2009 2 36 63 39 16 17 173 21,7 

2010 40 53 26 100 25 51 295 27,6 

2011 23 27 134 152 51 19 406 59,7 

2012 82 43 92 36 116 33 402 34,5 

х 42,7 60,7 68,5 68,6 63,5 56,8 361  

 33,6 33,6 38,7 43,3 41,1 45,7 86,4  

σ

σ
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Додаток А 4 
Значення гідротермічного коєфіцієнта за період вегетації стевії, ГТК 

(Агрометеорологічна станція м. Фастів Київської обл.) 

Рік 
Місяць Середнє 

IV V VI VII VIII IX  

2001 1,1 0,3 0,8 0,1 0,4 1,9 1,1 

2002 1,3 1,3 1,6 0,2 1,6 1,8 1,3 

2003 1,2 0,8 0,5 0,9 1,5 0,6 0,9 

2004 0,8 1,3 0,1 1,8 2,1 1,8 1,3 

2005 2,2 0,8 1,4 0,4 1,4 0 1,0 

2006 1,0 2,9 2,2 1,0 0,9 0,8 1,5 

2007 0,3 0,9 0,5 1,7 1,5 0,7 0,9 

2008 3,8 0,9 1,8 1,3 0,4 3,7 2,0 

2009 0,1 0,8 1,0 0,6 0,3 0,3 0,5 

2010 1,3 1,0 0,4 1,4 0,3 1,2 0,9 

2011 0,7 0,5 2,1 2,2 0,8 0,7 1,2 

2012 2,0 0,8 1,5 0,5 1,8 0,7 1,2 

Середнє 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,4 1,3 
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Додаток А 5 

Метереологічні показники вегетації стевії досліджень (за даним 

метеостанції смт. Клепиніне Красногвардійського р-ну АР Крим) 

Рік 
Місяць 

IV V VI VII VIII IX 
1 2 3 4 5 6 7 

2002 36,4 1,2 41,7 41,5 25,6 47,3 
2003 28,9 0,3 41,9 149,4 18,9 75,0 
2004 16,3 134,5 78,6 70,5 74,4 64,3 
2005 34,6 26,1 73,8 60,2 104,3 0,0 
2006 18,5 59,4 72,3 59,8 47,3 66,0 
2007 23,4 37,3 16,4 8,6 24,6 76,5 
2008 20,1 44,0 35,0 55,0 30,6 123,0 
2009 20,5 45,3 64,2 51,3 29,5 55,0 
2010 32,4 49,4 70,0 51,6 28,3 9,0 
2011 26,7 43,4 68,7 49,5 36,5 37,5 

Середнє 32 41 65 45 34 64 
Середньомісячна температура °С 

2002 9,9 16,4 21,3 26,3 21,9 16,3 
2003 7,9 19,1 20,7 21,1 23,7 15,5 
2004 11,6 15,8 20,1 22,7 22,5 14,5 
2005 11,4 18,3 20,9 23,6 23,7 17,7 
2006 11,2 16,1 21,6 22,5 24,9 16,6 
2007 9,4 18,4 23,1 25,7 25,6 15,4 
2008 10,5 17,0 21,0 23,5 24,0 15,6 
2009 10,0 15,7 22,0 24,5 25,1 17,3 
2010 9,6 14,8 20,4 22,3 23,5 16,6 
2011 10,6 16,5 22,4 24,9 24,3 15,7 

Середнє 9,4 15,4 20,0 21,2 21,6 14,6 
Значення гідротеплогічного коєфіцієнта (ГТК) 

2002 1,2 0,02 0,7 0,5 0,4 0,6 
2003 1,2 0,01 0,7 2,3 0,3 0,9 
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1 2 3 4 5 6 7 
2004 0,5 2,7 1,3 1,0 1,1 1,3 
2005 1,2 1,0 1,2 0,8 1,4 1,1 
2006 0,8 1,1 1,2 0,9 0,6 0,9 
2007 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 
2008 0,6 0,8 0,6 0,8 0,4 0,6 
2009 1,2 0,8 0,6 0,6 0,1 0,7 
2010 1,0 1,0 0,1 1,4 1,1 0,9 
2011 0,3 0,1 0,6 0,4 0,1 0,3 

Середнє 0,8 0,8 0,7 0,9 0,6 0,8 
 1,1 0,9 0,6 0,5 0,5 0,8 

 

  

σ
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Додаток Б 1 
НОРМАТИВИ ВИТРАТ ВИРОЩУВАННЯ РОЗСАДИ СТЕВІЇ  

В ТЕПЛИЦІ (ОДЕРЖАНОЇ З IN VITRO) 
Площа – 1 га 

№ 
n/n Технологічні операції 

Одини-
ці 

виміру 

Обсяг
робіт, 
т(га) 

Склад агрегату Норма 
виро-
бітку, 
т(га) 

Затрати
праці, 

люд/год 

Оплата 
праці з 

нарахуван- 
ням, грн 

Витрати
пально-
го, грн 

трак-
тори 

с.-г. ма-
шини 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Підготовка приміщення 
і ємкостей до посадки, 
їх дезинфекція 

шт. 447 Вруч-
ну Вручну 100 31,29 642,18 0,00 

2 

Приготування 
поживного субстрату 
для укорінення 
матеріалу in vitro 

л 500 Вруч-
ну Вручну 100 35,00 718,32 0,00 

3 
Внесення мінеральних 
добрив 
(нітроамофоска) 

кг 100 Вруч-
ну Вручну 200 3,50 86,20 0,00 

4 
Відбирання і 
бракування матеріалу з 
in vitro 

шт. 100000 Вруч-
ну Вручну 5000 140,00 2 873,28 0,00 

5 Дезінфекція субстрату куб.м 1000 Вруч-
ну Вручну 500 14,00 287,33 0,00 

6 Полив субстрату куб.м 1000 Вруч-
ну Вручну 500 14,00 287,33 0,00 

7 
Укорочення стебел 
листкових пластин 
коренів 

шт. 100000 Вруч-
ну Вручну 2000 350,00 7 183,19 0,00 

8 Садіння рослинного 
матеріалу шт. 100000 Вруч- 

ну Вручну 2500 280,00 5 746,55 0,00 

9 
Ущільнення субстрату 
біля кореневої системи 
і полив 

куб.м 1000 Вруч- 
ну Вручну 200 35,00 718,32 0,00 

10 Накривання склом або 
поліетиленовою плівкою шт. 100000  Вручну 100000 7,00 127,69 0,00 

11 Підживлення рослин 
водою (2 рази) шт. 100000 

 
Вручну 10000 70,00 1 436,64 0,00 

12 Обприскування 
фунгіцидами куб.м 1000  Вручну 500 14,00 395,84 0,00 

13 

Догляд за розсадою 
(полив, підтримання 
температури,  
освітлення) 

шт. 100000 

 

Вручну 10000 70,00 1 436,64 0,00 

14 Вибирання розсади шт. 100000 вручну Вручну 3500 199,99 4 104,47 0,00 

 ВСЬОГО      1 264 26 044 0,00 
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Продовження табл. Б 1  

№ п/п 

Витрати (грн) на 
Інші 

витрати 
Адміністра-

тивні витрати Разом насіння мін. 
добрива 

орг. 
добрива 

отруто-
хімікати 

11 12 13 14 15 16 17 18 
1     32,11 26,97 701,26 

2     35,92 30,17 784,41 

3  850,00   46,81 39,32 1 022,33 

4     143,66 120,68 3 137,62 

5     14,37 12,07 313,77 

6     14,37 12,07 313,77 

7     359,16 301,69 7 844,04 

8     287,33 241,36 6 275,24 

9     35,92 30,17 784,41 

10     6,38 5,36 139,43 

11     71,83 60,34 1 568,81 

12    250,00 32,29 27,13 705,26 

13     71,83 60,34 1 568,81 

14     205,22 172,39 4 482,08 
  850,00  250,00 1 357,20 1 140 29 641 
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Додаток Б 2 
НОРМАТИВИ ВИТРАТ ВИРОЩУВАННЯ РОЗСАДИ СТЕВІЇ 

ОДЕРЖАНОЇ З ЖИВЦІВ 
Площа – 1 га 

№ 
п/п Технологічні операції 

Одини-
ці ви-
міру 

Обсягр
обіт, 
т (га) 

Склад агрегату Норма 
виро-
бітку, 
т (га) 

Затрати 
праці, 

люд./год. 

Оплата 
праці з 

нарахуван-
ням, грн 

Витрати 
пального, 

грн 
трак-
тори 

с.-г. ма-
шини 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Розділ 1 

1 Транспортування землі та 
інших компонентів т. 10  ГАЗ-53 10 7,00 203,86 29,70 

2 Дезінфекція приміщення, 
стелажів, коробів куб.м 10000  ГАЗ 53, 

ДУК-5 1000 140,00 4632,38 297,0 

3 Набивання коробів 
ґрунтосуміші шт. 447 Вручну Вручну 500 6,23 127,85 0,00 

4 Прибирання і бракування 
кореневищ  т 10 Вручну Вручну 1 70,00 1436,64 0,00 

5 Закладання кореневищ у 
ґрунтосуміш 

шт. 6670 Вручну Вручну 1000 46,69 958,24 0,00 

6 Полив шт. 6670 Вручну Вручну 500 93,38 1703,36 0,00 

7 
Підсипання ґрунту в короби 
(ящики) при утворенні 
пустоти 

т. 1 
Вручну Вручну 

1 7,00 127,69 0,00 

8 Догляд за кореневищами кг 100 Вручну Вручну 10000 0,07 1,54 0,00 
 ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 1      370,37 9191,56 329,7 

Розділ 2 

9 Транспортування ящиків з 
кореневищами в теплицю т 10  ГАЗ-53 2 35,00 1019,27 29,70 

10 Догляд за кореневищами шт. 6670 Вручну Вручну 1000 46,69 851,68 0,00 
 ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II      81,69 1870,95 29,70 

Розділ 3 

11 

Приготування поживного 
субтракту для живців + 
NI5HI5RI5 нітроамофоска 
(полив) 

куб.м 2000 Вручну Вручну 500 28,00 812,90 0,00 

12 Живцювання шт. 100000 Вручну Вручну 2000 350,00 7183,19 0,00 

13 
Замочування живців у 
розчинах стимуляторів 
росту 

шт. 100000 
Вручну Вручну 

2000 350,00 6384,38 0,00 

14 Полив субстрату куб.м 2000 Вручну Вручну 500 28,00 510,75 0,00 

15 Дезінфекція субстрату перед 
садінням живців куб.м 1000 Вручну Вручну 500 14,00 287,33 0,00 

16 Садіння живців у 
ґрунтосуміш шт. 100000 Вручну Вручну 2500 280,00 5746,55 0,00 

17 Полив рослин шт. 100000 Вручну Вручну 2500 280,00 5107,50 0,00 

18 Прикривання рослин склом 
або плівкою 

шт. 100000 Вручну Вручну 100000 7,00 127,69 0,00 

19 Полив шт. 100000 Вручну Вручну 5000 140,00 2553,75 0,00 
20 Вибирання розсади шт. 100000 Вручну Вручну 3500 199,99 4514,92 0,00 

 ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ III      1676,99 33,028,96 0,00 

 ВСЬОГО ПО 
ТЕХНОЛОГІЇ      2129,05 44091,47 356,4 
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Продовження табл. Б 2 
  

Поточний, 
грн 

Витрати (грн) на 

Інші витрати Адміністративні 
витрати Разом 

№ п/п Аморти-
зація, 
грн 

насіння мін. 
добрива 

орг. 
добрива 

отруто-
хімікати 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 

14,40 17,28     13,26 11,14 289,64 

2 
14,40 17,28     248,05 208,36 5417,47 

3 
 

0,00  850,00   6,39 5,37 139,61 

4 
 

0,00     71,83 60,34 1568,81 

5 
 

0,00     47,91 40,25 1046,40 

6 
 

0,00     85,17 71,54 1860,07 

7 
 

0,00     6,38 3,36 139,43 

8 
 

0,0     42,58 35,76 929,88 

 28,80 34,56 0,00 850,00 0,00 0,00 521,57 438,12 11391,31 

Розділ 2 

9 14,40 17,28     54,03 45,39 1180,07 

10 
 

0,00     42,58 35,77 930,03 

 14,40 17,28 0,00 0,0 0,00 0,00 96,61 81,16 2110,10 

11 
 

0,00  850,00   73,15 61,44 1597,49 

12 
 

0,00     359,16 301,69 7844,04 

13 
 

0,00     319,22 268,14 6971,74 

14 
 

0,00     25,54 21,45 557,74 

15  0,00 
    14,37 12,07 313,77 

16  0,00 
    287,33 241,36 6275,24 

17  0,00 
    255,38 214,52 5577,40 

18  0,00 
    6,38 5,36 139,43 

19  0,00 
    127,69 107,26 2788,70 

20  0,00 
    225,75 189,63 4930,30 

 
0,00 0,00 0,0 850,00 0,00 0,00 1693,97 1422,92 36995,85 

 43,20 51,84 0,0 1700,00 0,00 0,00 2312,15 1942,20 50497,26 
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Додаток Б 3 
 

Структура витрат виробництва стевії  

(урожайність 25 т/га – зеленої маси;2,5 т/га сухого листка) 

Площа – 1 га 

Статті витрат грн/га % 
грн/т 

зел.маси 
Оплата праці з нарахуваннями 19 518,91 15,75 1301,26 
Пальне 2 900,70 2,34 193,38 
Амортизація 777,70 0,63 51,85 
Поточний ремонт 933,24 0,75 62,22 
Садивний матеріал 80 137,00 64,65 5342,47 
Мінеральні добрива 2 350,00 1,90 156,67 
Органічні добрива 1 250,00 1,01 83,33 
Отрутохімікати 240,00 0,19 16,00 
Інші витрати 5 405,37 4,36 360,36 
Адміністративні витрати 4 540,52 3,66 302,70 

РАЗОМ 118 053,44  7870,23 
Страхові платежі 5 902,67 4,76 393,51 
РАЗОМ 123 956,11 100,00 8263,74 
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Продовження додатку Б 3 

 
  

Структура витрат виробництва стев ії

Страхові платежі, 
4,76%

Оплата праці,
 15,75 %

Пальне, 
2,34 %

Поточний ремонт, 
0,75 %

Амортизація, 
0,63 %

Садівний 
матеріал, 
64,65 %

Мін. добрива,
 1,9 %

Орг. добрива, 
1,01

Отрутохімікати, 
0,19 %

Адміністративні, 
3,66%

Інші,
 4,36%
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Додаток Б 4 

СОБІВАРТІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СТЕВІЇ 
(урожайність 25 т/га- зеленої маси; 2,5 т/га сухого листка) 

Площа – 1 га 

Показник 

В 
натуральнихп

оказниках Вартість
одиницір
есурсів, 
грн/од. 
виміру 

На 1 га 
посіву, 

грн 

На1 т 
продук-

ції 
(зеленої 
маси), 

грн 

Струк-
тура 

витрат, 
% 

на
 1

 га
 п

ос
ів

у 

на
 1

 т
 п

ро
ду

кц
ії 

Витрати праці, люд.-год. 870,38 58,03     
Оплата праці з 
нарахуваннями, грн    19519 1301,26 15,75 

в т.ч. нарахування на 
зарплату, грн    5187,83 345,86  

Садивний матеріал: 
стевії (29640 – in vitro; 
50497 – живцювання)    80137 5342,47 64,65 

Мінеральні добрива: 
нітроамофоска, т 0,50  4700,00 2350,00 156,67  
Всього мінеральних добрив    2350,00 156,67 1,90 
Засоби захисту рослин: 
Раундап, 2 л/га 2,00  120,00 240,00 16,00  
Всього ЗЗР    240,00 16,00 0,19 
Органічні добрива, гній, т 25,00  50,00 1250,00 83,33  
ПММ, ц 2,93 0,20 990,00 2900,70 193,38 2,34 
Амортизаційні відрахування, 
грн    777,70 51,85 0,63 

Ремонт основних засобів, грн    933,24 62,22 0,75 
Інші матеріальні витрати, грн    5405,37 360,36 4,36 
Загальновиробничі витрати, 
грн    4540,52 302,70 3,66 

РАЗОМ    118053 7870,23  
Страхові платежі, грн    5902,67 393,51 4,76 
Виробничі витрати всього 
(виробнича собівартість)    123956 8263,74 100,00 
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Додаток В 1 
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Додаток В 2 
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Додаток В 3 
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Додаток В 4  
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Додаток В 5 
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Додаток В 6 
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Додаток Г 1 
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Додаток Г 2 
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Додаток Г 3 
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Додаток Д 1 

 
Cтевія. Культура in vitro 

Додаток Д 2 

 
Розмноження стевії живцюванням у теплиці касетами 
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Додаток Д 3 

 
Висадка розсади стевії розсадопосадковою машиною 

 
Додаток Д 4 

 
Висадка стевії корінням 
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Додаток Д 5 

 
Вирощування розсади стевії під дугами (плівка) 

 
Додаток Д 6 

 
Маточник для живцювання 
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Додаток Д 7 

 
Стевія сорт Галина 

 
Додаток Д 8 

 
Стевія, сорт Марина 
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Додаток Д 9 
 

 
Стевія перед цвітінням 

Додаток Д 10 
 

 
Вирощування стевії в промислових цілях 
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Додаток Д 11 
 

 
Розсада стевії з насіння 

 
  



331 
 

Додаток Е 1 
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Додаток Е 2 
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Додаток Е 3 
 
 

 
 
 



334 
 

Додаток Е 4 
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