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ВИЛИВ СТРОКІВ СІВБИ НА ДОВЖИНУ
ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ШАВЛІЇ ЛІКАРСЬКОЇ
Солопієнко Т.,- магістрант МДА У
Робота виконується під керівництвом доц. МДА У Коваленко О. А.,
та доцента ХД/\ У Федорчук М.І.
У світовій лікувальній практиці чітко виявляється тевденція
збільшення використання питомої ваги лікарських препаратів, які
виготовляються на основі рослинної сировини.
З широко розповсюджених лікарських рослин на особливу увагу
заслуговує шавлія лікарська, яка культивується для отримання листкової
маси Нині вона вирощується в АР Крим і в південній частині степової
зони України, що пояснюється радіоактивним забрудненням значної
частини угідь лікарських рослин у лісостепових районах України. Крім
того, спроби вирішувати проблеми дефіциту сировини з шавлії за
рахунок розширення посівів цієї культури в районах, де у зимовий період
температура повітря -15°С тримається довгостроково, зазнали невдач
Тому останнім часом актуальними є питання з удосконалення технолог і'
впрошування шавлії лікарської в умова* півдня України, де не
зрошуваних землях можна одержувати більш високий урожай цієї-цінній
культури [1].
Особливості росту й розвитку рослин птавлії лікарської залежно
від досліджуваних факторів показали, що календарні дати настання та
тривалість фаз росту і розвитку залежать від погодно-югіматичних та
агротехнологічних чинників. Слід зауважити, що строки сівби суттєве
впливали на тривалість періоду вегетації досліджуваної культури,
особливо в перший рік вегетації.
Шестирічні фенологі/ші спостереження свідчать, що система
удобрення і глибина основного обробітку грунту мали вплив на строки
відновлення вегетації і тривалість міжфазних періодів.
Проведений
кореляпдйно-регресійкий
аналіз
десятирічних
експериментальних даних дозволив встановити різноспрямовата
залежності між показниками дат відновлення весняної вегетації рослин
шавлії лікарської та абіотичними факторами.
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Сума ефективних температур вище 10°С та показники
середньодобової температури повітря мали тісний позитивний зв'язок з
диференціацією дат відновлення весняної вегетації шавлії, оскільки
коефіцієнт кореляції' становив 0,5921-0,7210 і 0,5101-0,<>422, відповідно.
Такий ступінь кореляційного звязку на посівах другого, четвертого й
шостого років вегетаїщ свідчить про його середній та високий рівень.
У наступні роїси використання шавлії внаслідок процесів старіння
спостерігалося затухання фізіологічних і репродуктивних процесів, що
особливо чітко виявилося на десятому році життя культури, коли
відмічене різке падіння питомої ваги суцвіть у загальній біомасі рослин
Слід зауважити, що у подальші роки життя суттєвої різниці, яка б
впливала на вегетацііший період, строків сівби, не встановлено.
Проведені дослідження свідчать, що краща збереженість рослин
шавлії лікарської у перший рік її житія була зафіксована за підзимового
строку сівби з шириною міжряддя 70 см. При ранньовесняній сівбі шавлії
лікарської на фоні оратай на глибину 20-22 см цей показник на
неудобреному варііінті, порівняно з підзимовим строком сівби,
зменшилася на 2,1%, а з весняним - на 8,1, а на фоні внесення 40т/га
гною +К60Р60, відповідно, на 2,6 і 5,2%.
Максимальне збереження рослин шавлії лікарської зафіксовано у
варіанті з підзимовим строком сівби на фоні внесення 40 т/га гною.
Оскільки цей показник у даному випадку збільшився, порівняно з
неудобреним варіантом, лише на 2,3%, можна зробити висновок, що
добрива суттєво не впливають на виживання рослин.
У процесі онтогенезу рослин формуються стриктурні елементи,
що визначають урожай певної культури. Ось чому вивчення
морфологічних особливостей шавлії лікарської, розмірів і кількості
окремих елементів продуктивності має велике значення для регулювання
рівня її врожаю.
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