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Постановка проблеми. У наш час поряд з
потужним виробництвом синтетичних лікарських
засобів вагоме місце займає використання природних інгредієнтів, серед яких значного поширення
набули ефірні олії та їх компоненти. З кожним роком
зростає попит на ефіроолійні культури, у зв’язку з
чим постає завдання цілеспрямованого вирощування визначеного виду рослин з метою збільшення
продукції. Чабер садовий (Satureja hortensis L.) є
малопоширеною культурою, але незамінною в кулінарії, медицині та парфумерії [3].
Формування ринку ефіроолійного виробництва
має нечіткий характер, що пов’язано з невизначеними обсягами продукції, необхідними для задоволення потреб населення. Більшу частину ефіроолійної сировини імпортують з інших країн, хоча
українські вчені невпинно працюють над створенням високопродуктивних сортів ефіроносів, сировина яких відповідає міжнародним стандартам. Так,
висушену листково-квіткову масу чаберу садового
в основному привозять з Єгипту, Узбекистану, Турції. Важливо удосконалити технологію вирощування
ефіроолійних рослин таким чином, щоб вони мали
високу рентабельність та давали великий прибуток
фермерам, які залучені до виробництва [1, 2, 7].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У зв'язку з розвитком малих підприємств по переробці сільськогосподарської продукції потреба в місцевій нетрадиційній сировині, в такій як пряно-ароматичні культури, зростає [6]. У зв'язку з цим велике
значення має інтродукція нових пряно-ароматичних
та лікарських рослин з високою потенційною продуктивністю (величини і якості урожаю), зі стійкістю до
абіотичних і біотичних стресів. В умовах Південного
Степу України через несприятливі ґрунтово-кліматичні умови особливої актуальності представляють
наукові дослідження, спрямовані на вивчення цих
овочевих рослин. Вивченням впливу способів сівби
культури чаберу садового на показники урожайності
займалися Земськова Ю. К., Ляліна Є. В. та Сумінова Н. Б. [4]. По їх даним багаторічна врожайність
культури по рокам варіювала від 7,8 до 10,8 т/га
зеленої маси. Економічна ефективність вирощування чаберу садового на території України є маловивченим питанням. Досвід закордонних вчених
(Солопов С. Г., 2017) вказує на рівень рентабель-
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ності в межах 79,1–120,5% при урожайності зеленої
маси чаберу садового 11,1–18,1 т/га [8].
Мета. Удосконалити технологію вирощування
чаберу садового з метою отримання високих економічних показників – прибутку та рівня рентабельності. Опрацювати сутність економічної ефективності виробництва сировини Satureja hortensis L. та
виявити фактори, які стримують її підвищення.
Матеріали та методика. Дослідження проводилися протягом 2012–2014 рр. на дослідному
полі Жовтневої сортодослідної станції Миколаївської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи
насіння і садивного матеріалу», яка розташована
в селищі Галіциново Жовтневого району Миколаївської області (нині Вітовського району) [5]. За
агрокліматичним районуванням України, територія
станції належить до IV зони, природної зони – Степ,
підзони – Південний Степ. Ґрунтовий покрив на
полях станції представлений темно-каштановими
залишковослабосолонцюватими слабодефльованими легкоосуглинковими ґрунтами на лесовидних
суглинках.
З метою визначення продуктивності та економічної ефективності виробництва чаберу садового
в умовах Південного Степу України було закладено
трифакторний польовий дослід за схемою:
Фактор А (умови зволоження): природні умови
зволоження (контроль); краплинне зрошення за
80% НВ.
Фактор В (строки сівби): І строк – друга декада
квітня; ІІ строк – третя декада квітня (контроль);
ІІІ строк – перша декада травня; IV строк – друга
декада травня.
Фактор С (способи сівби): широкорядний з шириною міжряддя 30 см; широкорядний з шириною міжряддя 45 см; широкорядний з шириною міжряддя
60 см (контроль).
Економічну ефективність аналізували розрахунково-нормативним методом. Розрахунки по прямим
витратам праці та засобів на гектар посіву визначали на основі технологічних карт вирощування й
збору урожаю досліджуваної культури.
Результати досліджень. Найпоширенішим способом реалізації рослинної сировини чаберу садового є висушена маса, урожайність якої у наших
дослідженнях варіювала в межах 0,67–2,34 т/га.

Агроінженерія
За природного зволоження цей показник був
дещо нижчим і дорівнював 0,67–1,74 т/га. Суттєвий вплив на формування урожайності сухої маси
рослин чаберу садового мали строки сівби, які
обумовили коливання цього показника в межах
19,6–37,9%. Особливо це помітно порівнюючи
результати другого та третього строків сівби, різниця
в урожайності при яких становила 0,52–0,66 т/га
або 37,0–37,9%. Максимальна урожайність сухої
маси (1,59–1,74 т/га) була зафіксована за сівби
у третю декаду квітня, мінімальна урожайність

(0,67–0,76 т/га) сформувалася за сівби у другу
декаду травня.
Спосіб сівби (ширина міжряддя 30, 45, 60 см)
мав менший вплив на формування урожайності
сухої маси Satureja hortensis L. і у середньому
спричинив коливання цього показника у діапазоні
1,0–9,4%. Найвищою урожайність чаберу садового
сформувалася за широкорядного способу сівби з
шириною міжряддя 45 см – 0,73–1,74 т/га, а найменшою (0,67–1,24 т/га) за сівби широкорядним способом з шириною міжряддя 30 см (рис. 1).

Рис. 1. Урожайність сухої маси рослин чаберу садового за
природного зволоження (середнє за 2012-2014 рр.), т/га
Примітки: *І строк сівби – ІІ декада квітня, ІІ строк – ІІІ декада квітня, ІІІ
строк – І декада травня, IV строк – ІІ декада травня

Отже, за природного зволоження максимальну
урожайність сухої маси (1,74 т/га) рослин чаберу
садового отримано за сівби у третю декаду квітня
широкорядним способом з шириною міжряддя
45 см. За умов краплинного зрошення урожайність
сухої маси рослин коливалася від 1,13 до 2,34 т/га.
Найвищою урожайність чаберу садового сформувалася за сівби у третю декаду квітня –1,92–2,34 т/га,
600 – за сівби у другу декаду
найнижчою (1,13–1,18 т/га)
травня. Залежно від способу
сівби урожайність
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сухої маси за краплинного зрошення коливалася в
межах 2,6–21,9%. Максимальною урожайність сухої
маси рослин чаберу садового була сформована за
ширини міжрядь 45 см – 1,18–2,34 т/га, мінімальною вона була (1,15–1,92 т/га) у варіантах з шириною міжряддя 30 см.
Умови краплинного зрошення сприяли підвищенню урожайності Satureja hortensis L. на
11,8-41,8 %, у порівнянні з варіантами за природного зволоження (рис. 2). Порівнюючи дані двох
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рисунків, можна зробити висновок, що формуванню
найвищої урожайності сухої маси рослин чаберу
садового (2,34 т/га) сприяли умови краплинного
зрошення та сівба у третю декаду квітня широкорядним способом з шириною міжряддя 45 см.
За природного зволоження виробничі витрати

на вирощування чаберу садового варіювали в
межах 7288,8–8111,6 грн/га. Найвищий результат
відмічено за сівби у третю декаду квітня широкорядним способом з шириною міжряддя 45 см, на якому
отримано найвищу урожайність сухої маси рослин
чаберу садового – 1,74 т/га (табл. 1).

Таблиця 1 – Виробничі витрати на вирощування рослин чаберу садового за умов природного
зволоження (середнє за 2012-2014 рр.), грн/га
Умови
зволоження
(фактор
А)

Строк сівби* (фактор В)

Спосіб
сівби
(фактор С)

30 см
45 см
60 см
30 см
За
краплинного
45 см
зрошення
60 см
Середнє за фактором А
За
природного
зволоження

І
строк

ІІ
строк

ІІІ строк

IV строк

7414,2
7953,8
7957,2
23984,6
23935,5
24527,6
15962,2

7541,7
8111,6
8066,4
24035,8
24103,2
24472,0
16055,1

7311,0
7808,1
7768,4
23486,3
23432,3
24017,1
15637,2

7288,8
7810,1
7801,4
23500,4
23650,4
23976,6
15671,3

Середнє
за фактором
С
7388,9
7920,9
7898,4
23751,8
23780,4
24248,3

Середнє за
фактором В
7736,1

23926,8

Примітки: *І строк сівби – ІІ декада квітня, ІІ строк – ІІІ декада квітня, ІІІ строк – І декада травня, IV строк – ІІ декада
травня

Цей показник за краплинного зрошення були значно
вищими (23500,4-24472,0 грн/га), що пов’язано з облаштуванням системи краплинного зрошення та використанням поливної води протягом вегетаційного періоду
чаберу садового Найвищий результат відмічено за
сівби у третю декаду квітня (24035,8–24472,0 грн/га),
на якому отримано найвищу урожайність сухої маси
рослин культури – 1,92–2,34 т/га.
Одним із показників економічний ефективності від вирощування сільськогосподарської культури є чистий дохід. Чистий дохід від вирощування

рослин чаберу садового коливався від 12,81 до
44,14 тис. грн./га за природного зволоження та в межах
9,78–46,12 тис. грн./га за краплинного зрошення.
Максимальний чистий дохід (46,12 тис. грн./га)
отримано за краплинного зрошення, сівби у третю
декаду квітня широкорядним способом з шириною міжряддя 45 см. У цьому варіанті сформовано
найвищу урожайність сухої маси – 2,34 т/га. За
природного зволоження максимальний результат
(44,14 тис. грн/га) був зафіксований за аналогічних
умов (табл. 2).

Таблиця 2 – Чистий дохід від вирощування рослин чаберу садового (середнє 2012-2014 рр.),
тис. грн./га
Умови
зволоження
(фактор
А)

Спосіб
сівби
(фактор С)

30 см
45 см
60 см
30 см
За краплинного
45 см
зрошення
60 см
Середнє за фактором А
За
природного
зволоження

Строк сівби* (фактор В)
І
строк

ІІ
строк

ІІІ строк

IV строк

29,90
32,43
33,40
19,59
26,45
22,38
27,36

40,09
44,14
41,57
33,42
46,12
44,38
41,62

24,83
24,59
23,37
20,56
27,40
20,98
23,62

12,81
14,20
14,97
11,02
11,64
9,78
12,40

Середнє
за
фактором С
26,91
28,84
28,33
21,15
27,90
24,38

Середнє за
фактором В
28,03

24,48

Примітки: *І строк сівби – ІІ декада квітня, ІІ строк – ІІІ декада квітня, ІІІ строк – І декада травня, IV строк – ІІ декада
травня

Мінімальні
величини
чистого
доходу
(9,78–11,64 тис. грн/га) відмічені за краплинного
зрошення, сівби у другу декаду травня. Це пояснюється значними затратами на влаштування
зрошувальної системи та використання поливної
води. Економічним показником, який характеризує
доцільність вирощування сільськогосподарських
культур є рівень рентабельності (рис. 4, 5). Виходячи з одержаних даних проявляється закономір-
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ність зростання рівня рентабельності у варіантах
за природного зволоження до 544,1% та зниження
даного показника на дослідах за краплинного зрошення до 40,8%.
Найвища рентабельність (544,1%) вирощування
чаберу садового зафіксована за природного зволоження, сівби у третю декаду квітня широкорядним
способом з шириною міжряддя 45 см. Найвища
рентабельність за краплинного зрошення (191,3%)

Агроінженерія
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Рис. 4. Рівень рентабельності вирощування рослин чаберу
садового за природного зволоження (середнє за 2012-2014 рр.), %

Рис. 5. Рівень рентабельності вирощування рослин чаберу
садового за краплинного зрошення (середнє за 2012-2014 рр.), %
відмічена за аналогічних умов. Така суттєва розбіжність обумовлена використанням поливної води
та облаштуванням системи краплинного зрошення,
яка підвищує собівартість продукції та призводить
до зниження рівня рентабельності.
Висновки. Отже, максимальний результат по
врожайності сухої маси чаберу садового (2,34 т/га) у
проведених нами дослідженнях, забезпечила сівба
культури у третій декаді квітня широкорядним способом з шириною міжряддя 45 см за умов краплинного зрошення. Встановлено, що найбільш високий
прибуток (46,12 тис. грн/га) забезпечив саме цей
варіант досліду з виробничими витрати на вирощування рослин чаберу в межах 24103,2 грн/га. Рентабельність варіанту, в якому отримано максимальний чистий дохід, склала 191,3%. Вирощування
культури чаберу садового без використання додаткового зрошення дає можливість виробникам усіх
форм власності отримувати високі статки від впровадження цієї нішової культури у своє виробництво
навіть при отримані відносно невисоких урожайнос-

тей, про що говорить прибутковість та рентабельність її впровадження.
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