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ПОПЕРЕДНЯ ОЦІНКА КОЛЕКЦІЇ РОДУ CALENDULA L. НА ПРИДАТНІСТЬ  
ДО МЕХАНІЗОВАНОГО ЗБИРАННЯ 

 
Резюме: Проведена оцінка колекції роду Calendula L. на придатність до механізованого 
збирання за комплексом ознак: кількість порядків пагонів, галузистість, висота рослин, 
діаметр куща, період цвітіння та урожайність повітряно-сухих суцвіть. Колекційні зразки 
розподілені за галузистістю на чотири групи, з яких виділена четверта група як перспективна 
для подальшої селекційної роботи. Виокремлено найбільш перспективні зразки С.о.-99-1 та 
С.о.-99-3. 
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висота рослин, діаметр куща, період цвітіння, урожайністю повітряно-сухих суцвіть. 
 

Нагідки лікарські – одна з культур, що є багатостороннє використання. У країнах ЄС 
серед лікарських культур за посівними площами нагідки поступаються лише ромашці 
лікарській. Їх сировину використовують у хіміко-фармацевтичній, харчовій, будівельній 
промисловостях, косметиці, ландшафтному дизайні та у ветеринарній практиці. В Україні 
нагідки лікарські вирощують на площі близько 300 гектарів. Отриманої сировини 
недостатньо і для потреб фармацевтичної галузі [2, 7]. Розроблені нагідкозбиральні машини 
очісувального типу УСК, РМ-1,4, ОС-2,8, VZR-4, однак зібрана ними сировина потребує 
ручної або механізованої доробки [3, 8]. Однією з перешкод широкому запровадженню 
культури є відсутність сорту, який би був придатним до механізованого збирання суцвіть і 
мав високу врожайність сировини. 

Матеріали та методика досліджень. З 1999 року в Дослідній станції лікарських рослин 
розпочато збір зразків та формування колекції роду Calendula L. На даний час у вивченні 
знаходиться 62 зразки 4-х видів: Calendula officinalis L., C. arvensis L., C. tripterocarpa Rupr., 
С.аlata Rech. з 12 країн світу, з яких 27 сортів – різностороннього використання. 
Дослідження проводилися протягом 2011–2012 років. 

Закладку польових дослідів здійснювали відповідно до загальноприйнятих методик, 
викладених Б.О. Доспєховим [1] та Г.С. Лєвандовським [5]. Сівбу проводили у ботанічному 
розсаднику в оптимальні строки ручною сівалкою на глибину загортання 2 см. Ділянки були 
однорядкові завдовжки 2 м із міжряддям 45 см без повторень. Фенологічні та біометричні 
виміри проводили за методикою М.І. Майсурадзе [4] та О.А. Поради [6]. Для оцінки зразків 
колекції нагідок за господарсько-біологічними ознаками використовували методику [6].  

Метою проведеної роботи було виділити вихідний матеріал за морфологічними та 
господарськи-цінними ознаками для створення сорту, придатного до механізованого 
збирання. 

Для характеристики придатності до механізованого збирання нами враховувалися такі 
ознаки: кількість порядків пагонів, кількість пагонів усіх порядків, висота рослин, діаметр 
куща, період цвітіння та урожайність повітряно-сухих суцвіть у перерахунку на гектар. 
Зразки з меншою галузистістю, малою кількістю порядків пагонів і коротким періодом 
цвітіння є більш придатними для збирання суцвіть нагідкозбиральними комбайнами. Згідно з 
проведеними обліками та вимірами, нами було розподілено колекцію нагідок на чотири 
групи за сумарною кількістю пагонів усіх порядків: 1 – з найбільшою кількістю пагонів 
(понад 60 штук), 2 – з великою кількістю, в межах від 40 до 60 штук, 3 – з середньою 
кількістю (від 20 до 40), 4 – з малою кількістю (до 20 штук). 
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Перша група нараховує 12 зразків, з яких 4 сорти (Голден Бьюти, Семейный доктор, 
Juwel, Erfurter Orangefaberge), 2 належать до інших видів (C. arvensis L., (C.ar.-11-33) і 
C.tripterocarpa Rupr., (C.t.-11-34)). Середня кількість порядків пагонів зразків у першій групі 
становить 4. Висота зразків у межах групи варіює від 35,1 см до 52,8 см, діаметр куща – від 
22,8 см до 60,6 см, період цвітіння – від 32 до 62 днів, урожайність повітряно-сухих суцвіть – 
від 3,5 ц/га до 20,7 ц/га. Характеристика типових представників групи наведена в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Характеристика зразків І групи за комплексом ознак 

№ Назва зразка 
Кількість 
порядків 
пагонів 

Кількість 
пагонів, 

шт. 

Висота 
рослин, 

см 

Діаметр 
куща, 

см 

Період 
цвітіння, 

днів 

Урожайність 
повітряно-

сухих 
суцвіть, ц/га 

1 Голден Бьюти 3 61 35,1 31,7 61 15,2 
2 Семейный доктор 4 66 36,3 22,8 62 7,5 
3 C.ar.-11-33 4 99 41,3 44,9 40 3,4 
4 C.t.-11-34 4 107 49,1 60,6 31 3,5 
5 C.o.-03-21 4 70 50,2 38,5 47 17,6 

 
Друга група налічує 14 зразків, з яких 5 сортів (Солнечный луч, Индийский принц, 

Orange Porcupine, Radio, Geisha Girl). Середня кількість порядків пагонів зразків у другій 
групі становить 4. Діапазон зразків групи за висотою знаходиться в межах від 26,2 см до 49,5 
см, за діаметром куща – від 23,4 см до 42,2 см, за періодом цвітіння від 45 днів до 62 днів, за 
урожайністю повітряно-сухих суцвіть – від 7,2 ц/га до 26,4 ц/га. Найбільш характерні 
представники групи представлені в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Характеристика зразків ІІ групи за комплексом ознак 

№ Назва зразка 
Кількість 
порядків 
пагонів 

Кількість 
пагонів, 

шт. 

Висота 
рослин, 

см 

Діаметр 
куща, см 

Період 
цвітіння, 

днів 

Урожайність 
повітряно-

сухих 
суцвіть, ц/га 

1 Солнечный 
луч 3 59 28,7 34,5 61 26,4 

2 Orange 
Porcupine 3 43 31,3 23,7 60 13,2 

3 Индийский 
принц 3 54 32,3 26,9 52 7,2 

4 С.о.-12-37 3 53 39,2 23,6 62 15,2 
5 С.о.-03-12 5 57 42,5 32,7 51 12,0 

 
Третя група найчисельніша (23 зразки), включаючи 8 сортів (Нэнси, Шербет, Эприкот 

Бьюти, Orangestralen, Monarch orange, Fiesta gitana, Cremgell). Середня кількість порядків 
пагонів зразків у групі становить 3; висота рослин заходиться в діапазоні від 16,9 см до 53,6 
см; діаметр куща – від 11,7 см до 47,4 см; період цвітіння від 43 до 62 днів, урожайність 
повітряно-сухих суцвіть від 6,6 ц/га до 27,4 ц/га. Особливості типових зразків групи наведені 
в таблиці 3.  

До четвертої групи входять 13 зразків, із яких 7 сортів (Кальта, Flashback mix, Apricot 
Pygmy, Тутти Фрутти, Калифорнийская, Зеленое сердце, Touch of red), один належить до 
спорідненого виду (С. аlata Rech., (С.аl.-11-32)) та 5 місцевих зразків. Середня кількість 
порядків пагонів зразків у четвертій групі – 3. Висота в межах групи коливається від 10,1 см 
до 51,3 см, діаметр куща – від 14,5 см до 31,1 см, період цвітіння – від 32 днів до 62 днів, 
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урожайність повітряно-сухих суцвіть – від 2,0 ц/га до 24,6 ц/га. Параметри типових 
представників групи наведені в таблиці 4. 

 
Таблиця 3 

Характеристика зразків ІІІ групи за комплексом ознак 

№ Назва зразка 
Кількість 
порядків 
пагонів 

Кількість 
пагонів, 

шт. 

Висота 
рослин, 

см 

Діаметр 
куща, см 

Період 
цвітіння, 

днів 

Урожайність 
повітряно-

сухих 
суцвіть, ц/га 

1 Шербет 3 26 29,6 21,5 61 6,6 
2 С.о.-12-39 3 27 36,0 36,2 60 16,2 
3 Orangestralen 3 23 41,2 34,6 62 8,0 
4 Эприкот Бьюти 3 34 43,1 30,2 62 16,8 
5 С.о.-03-13 4 39 53,6 36,7 46 12,0 

 
Згідно з отриманими результатами, виділені зразки для використання як джерела 

селекційних ознак: за висотою – С.о.-03-21 (І групи), С.о-99-3 (ІV групи) і С.о.-03-13 (ІІІ 
групи), 50,2 см, 51,3 см і 53,6 см відповідно; за діаметром куща – сорти Калифорнийская (ІV 
групи), Шербет (ІІІ групи) і Семейный доктор (І групи) (20,3 см, 21,5 см і 22,8 см 
відповідно); за періодом цвітіння – С.о.-03-13 (ІІІ групи) і С.о.-99-1 (ІV групи), що цвіли 
протягом 46 днів; за урожайністю повітряно-сухих суцвіть – С.о-99-3 (ІV групи) і сорт 
Солнечный луч (ІІ групи), показники яких становили 24,6 ц/га та 26,4 ц/га відповідно.  

 
Таблиця 4 

Характеристика зразків ІV групи за комплексом ознак 

№ Назва зразка 
Кількість 
порядків 
пагонів 

Кількість 
пагонів, 

шт. 

Висота 
рослин, 

см 

Діаметр 
куща, 

см 

Період 
цвітіння, 

днів 

Урожайність 
повітряно-

сухих 
суцвіть, ц/га 

1 Калифорнийская 3 13 29,5 20,3 62 12,0 
2 С.аl.-11-32 3 17 36,8 25,8 32 2,0 
3 С.о.-99-1 2 10 44,1 24,2 46 16,8 
4 Кальта 3 19 44,2 26,9 53 9,4 
5 С.о.-99-3 3 14 51,3 31,1 49 24,6 

 
Поскільки визначальними показниками для механізованого збирання суцвіть нагідок 

лікарських є кількість порядків пагонів, галуження і період цвітіння, то четверта група 
зразків є більш перспективною для використання у селекційному процесі. 

В майбутніх дослідженях представники четвертої групи будуть оцінені за фізико-
механічними показниками: дружність цвітіння, сила відриву суцвіть, ярусність розміщення 
суцвіть, сила виривання рослини. Слід зазначити, що ці параметри необхідні в разі 
використання машин очісувального типу. Отримані дані попередньої оцінки зразків колекції 
роду Calendula L. важливі для застосування машин зрізувального типу.  

Висновки: 
1. Перспективними для використання у селекційній програмі на придатність до 

механізованого збирання є зразки четвертої групи, що характеризуються найменшими 
показниками галузистості, кількості порядків пагонів і коротким періодом цвітіння. 

2. Найбільш перспективними є зразки С.о.-99-1 та С.о.-99-3 з четвертої групи, що 
мають висоту понад 40 см, діаметр куща до 31 см, періодом цвітіння близько 50 днів і високу 
врожайність повітряно-сухих суцвіть (16,8 ц/га та 24,6 ц/га відповідно).  

3. Найкоротший вегетаційний період у видів C.tripterocarpa Rupr., С. аlata Rech. і 
C. arvensis L., які цвіли протягом 31, 32 і 40 днів відповідно.  
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ОЦЕНКА КОЛЛЕКЦИОНЫХ ОБРАЗЦОВ РОДА CALENDULA L.  
НА ПРИГОДНОСТЬ К МЕХАНИЗИРОВАНОЙ УБОРКЕ 
Мельничук Р.В.  
Проведена оценка коллекции рода Calendula L. на пригодность к механизированной уборке 
по комплексу признаков: количество порядков побегов, ветвистость, высота растений, 
диаметр куста, период цветения и урожайность воздушно-сухих соцветий. Коллекционные 
образцы распределены по ветвистости на четыре группы, из которых выделена четвертая 
группа как перспективная для дальнейшей селекционной работы. Выделены наиболее 
перспективные образцы: С.о.-99-1 и С.о.-99-3. 

 
EVALUATION OF COLLECTION SAMPLES OF THE GENUS CALENDULA L. FOR 
SUITABILITY TO MECHANICAL HARVESTING 
Melnychuk R.V. 
Evaluation of collection samples of the genus Calendula L. for suitability to mechanical harvesting 
by a complex of traits: the number of branch orders, branch number, plant height, diameter of the 
bush, flowering period and yield of air-dried inflorescences. Collection samples are regimented by 
branching into four groups, of which fourth group should be regarded as promising for further 
breeding. The most forward-looking samples C.o.-99-1 and C.o.-99-3 are selected.  
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