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Вивчивши вплив названих біостимуляторів росту рослин було
встановлено, що під їх впливом фотосинтетичний потенціал рослин
зростає на 115,5%, а чиста продуктивність фотосинтезу - на 112,4%.
Кращим строком: застосування препаратів для підвищення потенціальних
продуктивних можливостей топінамбура є періодгагредсадивноїобробки
бульб. За цих умов середня ефективність препаратів по відношенню до
формування фотосинтетичного потенціалу рослин зросла на 5,0% і на
2,8% по відношенню до ЧПФ порівняно з обробкою рослин у фазу 8-го
листка.
Порівнюючи індивідуальну дію препаратів, можна в якості
кращого виділити Емістим-С. За його участю фотосинтетичний потенціал рослин зріс на 22,1% при обробці насіннєвих бульб і на 18,1% - при
обприскуванні рослин у фазу 8-го листка. Середаій приріст урожаю
бульб в результгпгі позитивного впливу біостимуляторів, застосованих на
посадках топінамбура у фазі 8-го листка, становив 6,8 т/га (21,8%). Серед
препаратів краш^ш виявився також Емістим-С, при його застосуванні у
фазі 8-го листка приріст урожаю бульб становив 8,7т/га (27,9%).
УДК: 633.83: 631.53.04
ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ТИМ'ЯНА ЗВИЧАЙНОГО
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІДСТРОКІВ СІВБИ В УМОВАХ
ХЕРСОНСЬКО! ОБЛАСТІ
ЧепакО. магістрант МДА У
Робота викопується під керівництвом доцента МДАУКоваленко O.A.
та cm. наукового співробітника НБС-ННЦ УЛАН Свиденко Л.В.
Thymus vulgaris - багаторічна рослина з родини губоцвітих.
Батьківщиною цієї рослини є північно-західна частина Іспанії, де вона й
сьогодні росте у дикому стані на сухих відкритіх місцях. У наш час
культивують в Сирії, Марокко, СІНА, Болгарії, Угорщині, Франції. На
території України вирощують в Криму [1].
Строки сівби тим'яна звичайного - це важливий фактор, за
допомогою якого можна регулювати врожайність рослини Дослідження
проводились в ч^мовах Херсонської області протягом п'яти років. Тим'ян
звичайний висівали у чотири строки: І сірок - 1 декада грудня, П строк П декада березня, ПІ строк - ПІ декада березня, IV строк -1 декада квітня
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В результаті дослідження було виявлено, що строки сівби впливають на біометричні показники тим'яна звичайного. Для досліду були
взяті рослини у фазі цвітіння. Найвища висота рослин була у І і II строки
сівби - 10 см, у ПІ тірохи менше - 9 см, у IV - 8 см. Наступний показник
"кількість листків на рослині" був найвищим у І і II строки сівби - 992 шт.,
у ПІ строк - 836 шт., у IV - 803 шт. Строки сівби також впливали і на
тривалість проходження фенологічних фаз. Період від сівби до сходів
був найтривалішим у І строк сівби - 107 днів, у II - 38 днів, у III - 31
день, у IV - 22 дні. ІІри проходженні наступних фаз розвитку відмічалась
аналогічна закономірність по строкам посіву.
За умови пп-рини міжрядь 45см, відсутнсті добрив та глибини
оранки 20-22см, максимальна врожайність була у І строк сівби і становила 3,5 ц/га У ІІ-ий строк - 3,1 ц/га, у ІІІ-ій - 2,4 ц/га і у IV-ий - 2,1 ц/га.
Отже, найкращим строком сівби, при якому рослини тим'яна
звичайного в умовах Херсонської області мали найтриваліший
міжфазний період "сівба-сходи", що давав змогу формувати високі
біометричні показники, і як наслідок можливість формування найвищої
продуктивності - відзначався посів виконаний в першу декаду грудня.
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ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЁХШАЦЕ1 ПУРПУРОВОЇ
В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
Чернова А., магістрант МДАУ
Робота виконується під керівництвом доц. АЩ/ІУ Коваленко O.A.
та cm. наукового співробітника НБС-ННЦ УААН Свиденко Л.В.
Одним із резервів рослинництва є введення в культуру як рослин з
місцевої флори, так і з інших регіонів, які б мали високий вміст білка та
біологічно активних речовин Однією з таких рослин є ехінацея
пурпурова (Echinacea purpurea (L.) Moench) - рослина прерій Північної
Америки. Ця культура має високу біохімічну цінність сировини для
використання у медицині, ветеринарії, годівлі тварин тощо [1].
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