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Постановка проблеми. У період сучасного 
розвитку сільського господарства та нестабіль-
ності цін на продукцію сільськогосподарського 
виробництва необхідно знаходити нові шляхи 
отримання прибутку за рахунок введення у сіво-
зміну нових нетрадиційних культур. Однією з 
таких культур є коріандр, який, завдяки своїми 
морфолого-біологічним властивостям, здатний 
формувати високі врожаї в умовах північного 
Степу України [3].  
За останні роки значно підвищився попит на то-

варне насіння коріандру, що стало продуктом екс-
порту [3, 6]. Тому необхідно збільшувати посівні 
площі під даною культурою – це забезпечить 
більш ефективне використання земельних угідь та 
позитивний вплив на економіку сільськогосподар-
ських підприємств степової зони України. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Серед ефіроолійних культур, які вирощують у 
сільському господарстві, досить важливою є ко-
ріандр [5]. Коріандр – найбільш дешева сирови-
на багатоцільового призначення. Його викорис-
товують у парфумерно-косметичній, харчовій, 
хіміко-фармацевтичній, лакофарбовій, полігра-
фічній, текстильній промисловості тощо. 
Ефірна олія, яку добувають із його плодів, є по-

чатковим продуктом для отримання речовин із 
запахом лимона, помаранча, бергамоту, троянди, 
фіалки, лілії та інших, що використовуються в 
парфумерній промисловості для виготовлення 
парфумів, одеколону, туалетного мила [2, 4]. Різ-
номанітність ароматичних речовин, які отримують 
із коріандрової ефірної олії, ставить його поруч із 
найціннішими сировинними культурами [1, 2]. 
Сорти коріандру мають високий потенційний 

рівень врожайності та якості плодів. Однак, за 
останні роки середня врожайність у зоні північно-
го Степу України знаходиться в межах 0,6–0,7 т/га. 
Низький рівень врожайності коріандру можна 
пояснити відсутністю розроблених елементів 
технології його вирощування з урахуванням 
особливостей ґрунтово-кліматичних умов даної 
зони та властивостей нових сортів. Коріандр ви-
рощується згідно з загальноприйнятою техноло-
гією для південного Степу, проте в умовах пів-
нічного Степу України він може забезпечувати 
врожайність у межах 2,0–2,5 т/га, а також висо-
кий рівень рентабельності даної культури.  
Мета досліджень. Зважаючи на вищевикла-

дене, метою наших досліджень було встановити 
вплив строків сівби, ширини міжрядь та норми 
висіву на продуктивність коріандру за ранньове-
сняного та підзимового строку сівби. 
Завдання досліджень: 
- визначити ефективніший строк сівби для ко-

ріандру в умовах північного Степу України; 
- визначити оптимальну норму висіву насіння 

коріандру за різної ширини міжрядь;  
- встановити вплив вищенаведених агротех-

нічних заходів на урожайність коріандру. 
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня проводили на Кіровоградській ДСГДС ІСГСЗ 
НААН протягом 2007–2010 рр. у насінницькій 
сівозміні лабораторії селекції та первинного на-
сінництва. Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем 
звичайний середньоґумусний важкосуглинковий 
із вмістом ґумусу в орному шарі 4,63 %, легкогі-
дролізованого азоту (за Корнфілдом) – 12,0, ру-
хомого фосфору та обмінного калію (за Чиріко-
вим) – 11,6 та 11,8 мг на 100 г ґрунту відповідно. 

Наведено результати досліджень впливу норми висі-
ву і ширини міжрядь на продуктивність коріандру  
за підзимового та ранньовесняного строків сівби. 

Встановлено, що кращим строком сівби для коріанд-
ру є підзимовий, за якого врожайність плодів стано-
вила 1,21 т/га, що більше порівняно із ранньовесня-
ним на 0,30 т/га, або 24,7 %. Для коріандру в умовах 
північного Степу оптимальною є норма висіву 2,0–

2,5 млн сх. нас. на 1 га, яка забезпечила урожайність 
1,14–1,15 т/га. Сівба з шириною міжрядь 0,45 м 
сприяла отриманню врожайності 1,09 т/га, що бі-
льше ніж при 0,15 м на 0,06 т/га, або 8,0  %. Вищий 
рівень врожаю (1,39 т/га) отримано за підзимового 
строку сівби з шириною міжрядь 0,45 м та нормою 

висіву 2,0 млн сх. нас. на 1 га. 



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО 

ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії • № 2 • 2013 46 

Реакція ґрунтового розчину нейтральна: рНсол = 
5,4, гідролітична кислотність – 1,23–2,10 мг-екв 
на 100 г абсолютно сухого ґрунту. 
У ході проведення досліджень керувалися за-

гальноприйнятою методикою Б. А. Доспєхова та 
методикою з проведення польових і веґетацій-
них досліджень на ефіроолійних культурах 
(Сімферополь, 1985). 
Схема досліду передбачала:  
- фактор А (строки сівби): 1) підзимовий; 

2) ранньовесняний;  
- фактор В (ширина міжрядь): 1) 0,15 м; 2) 0,45 м;  
- фактор С (норма висіву насіння коріандру): 

1) 1,5 млн сх. нас./га; 2) 2,0 млн сх. нас./га;  
3) 2,5 млн сх. нас./га; 4) 3,0 млн сх. нас./га.  
Попередник – пшениця озима після чорного 

пару. Дослід закладали методом розщеплених 
ділянок, повторність – чотириразова. Площа по-
сівної ділянки – 36 м2, облікової – 18 м2. У до-
слідах вирощували сорт коріандру Оксаніт. Сів-
бу проводили селекційною сівалкою СКС-6-10 
та СН-10 (залежно від варіантів) за підзимового 
строку сівби 01.11.2006 р., 01.11.2007 р., 
02.11.2008 р., 03.11.2009 р.; ранньовесняного – 
20.03.2007 р., 26.03.2008 р., 04.04.2009 р., 
01.04.2010 року.  
Найсприятливішим за режимом зволоження в 

основні фази росту та розвитку рослин коріанд-
ру був 2009 рік, найменш сприятливим – 2007 
рік. У цілому погодні умови 2006–2010 рр. були 
типовими для північного Степу України, що до-
зволило виявити вплив температурного режиму 
та зволоження ґрунту у період вегетації на ефек-
тивність вирощування коріандру за різних стро-
ків сівби.  
Результати досліджень. У процесі вирощу-

вання коріандру необхідно враховувати не тіль-
ки особливості обробітку ґрунту, а й досягнення 
оптимальної площі живлення культури. Особли-
ве значення на темпи проходження фенологіч-
них фаз росту і розвитку, щільність посівів, біо-
метричні показники, індивідуальну продуктив-
ність рослин та врожайність плодів мають спо-
соби сівби і норма висіву. 
Спосіб сівби і густота рослин є основними 

складовими агротехніки коріандру, поскільки 
лише правильно вибравши ширину міжрядь і 
норму висіву можна досягти оптимального роз-
витку й реалізації ними потенційної продуктив-
ності. Рослини коріандру досить чутливі до змі-
ни площі живлення, що, в свою чергу, впливає 
на облистненість, інтенсивність фотосинтезу, 
гілкування, висоту прикріплення нижніх зонти-
ків, кількість продуктивних зонтиків і визначає в 

кінцевому результаті величину та якість урожаю. 
Формування густоти стояння рослин почина-

ється вже під час сівби, поскільки нормою висіву 
можна закласти оптимальний стеблостій. Проте 
кількість рослин, що утворюється після пророс-
тання насіння, не вдається зберегти до періоду 
дозрівання та збирання врожаю. Протягом веґе-
таційного періоду кількість рослин на одиниці 
площі поступово зменшується. Збільшення нор-
ми висіву з 1,5 до 3,0 млн. схожих насінин на  
1 га призводило до зниження густоти стояння 
рослин на 2,5–5,0 %. Зі збільшенням ширини 
міжрядь із 0,15 м до 0,45 м даний показник зме-
ншувався на 2,5–3,5 %. Вищі показники польової 
схожості насіння було отримано у варіантах з 
шириною міжрядь 0,15 м за норми висіву насін-
ня 1,5 млн сх. нас. на 1 гектар. 
Дослідженнями встановлено: збільшення  

норми висіву призводило до зниження вижива-
ності рослин протягом веґетаційного періоду. 
Переважна кількість рослин, що збереглися до 
збирання, була у варіантах із шириною міжрядь 
0,15 м за норми висіву 1,5 млн сх. нас. на 1 га, а 
їх виживаність становила 94,8–95,0 %. Най-
менший показник збережених рослин був за сів-
би з шириною міжрядь 0,45 м та нормою висіву 
насіння 3,0 млн сх. нас. на 1 га і становив 85,0–
90,0 %. 
Площа листової поверхні рослин коріандру за 

підзимового строку сівби, у порівнянні з ранньо-
весняним (80,6 см2), була більшою на 6–10 % і 
становила 88,0 см2 (табл. 1).  
Зі збільшенням норми висіву площа листової 

поверхні однієї рослини зменшувалася. Так, за 
норми висіву 1,5 млн сх. нас. на 1 га, вона, в се-
редньому, за строками сівби становила 90,8 см2 

на рослину, тоді як за норм висіву 3,0 млн сх. нас. 
на 1 га – 76,7 см2. 
Залежно від ширини міжрядь встановлено де-

які зміни площі листової поверхні рослин корі-
андру, на варіантах із міжряддям 0,45 м вона бу-
ла більшою на 8–10 % порівняно з 0,15 метра.  
У середньому за ширини міжрядь 0,15 м площа 
листової поверхні становила 81,3 см2, а за 0,45 м 
– 87,3 см2. 
Способи сівби та норми висіву впливали на 

зміну біометричних показників та індивідуальну 
продуктивність рослин коріандру: збільшення 
ширини міжрядь сприяло утворенню більшої 
кількості плодів на рослині, а збільшення норми 
висіву в межах способу сівби, навпаки, спричи-
няло зменшення їх кількості. Тобто, за збіль-
шення ширини міжрядь зростає індивідуальна 
продуктивність рослин коріандру. 
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1. Площа листової поверхні рослин коріандру залежно від строку, способів сівби та норми 
висіву, см2/ рослину (2007–2010 рр.) 

Норма висіву, млн. схожих насінин на 1 га 
Строк сівби Ширина 

міжрядь, м 1,5 2,0 2,5 3,0 

Середнє 
по ширині  
міжрядь 

0,15 90,2 89,4 83,1 78,9 85,4 
0,45 98,9 92,6 88,4 82,5 90,6 Підзимовий 

середнє 94,6 91,0 85,7 80,7 88,0 
0,15 83,1 81,1 75,6 68,9 77,2 
0,45 90,6 87,5 81,1 76,3 83,9 Ранньовесняний 

середнє 86,9 84,3 78,4 72,6 80,6 

2. Урожайність коріандру залежно від строків, способів сівби та норми висіву насіння, т/га 
(2007–2010 рр.) 

Строк 
сівби 

(фактор А) 

Ширина 
міжрядь, м 
(фактор В) 

Норма висіву насін-
ня, млн сх. нас./га 

(фактор С) 

Урожай-
ність, т/га

Середнє  
фактора А 

Середнє  
фактора  В 

Середнє  
фактора С 

1,5 1,13 0,95 
2,0 1,22 1,14 
2,5 1,29 1,15 0,15 

3,0 1,08 

1,03 

1,01 
1,5 1,04 
2,0 1,39 
2,5 1,35 

П
ід
зи
мо

ви
й 

0,45 

3,0 1,17 

1,21 

1,09 

1,5 0,81 
2,0 0,89 
2,5 0,97 0,15 

3,0 0,84 
1,5 0,81 
2,0 1,05 
2,5 0,98 Ра

нн
ьо
ве
сн
ян
ий

 

0,45 

3,0 0,94 

0,91  

 

НІР 05 
АВС = 0,05–0,08; АВ = 0,02–0,06;  
АС = 0,02–0,04; ВС = 0,03–0,05 00,2–0,06 0,02–0,04 0,01–0,03 

 
У середньому більша маса 1000 насінин була 

отримана у варіантах із шириною міжрядь 0,45 м 
і нормою висіву 1,5 млн сх. нас. на 1 га – 8,5 г та з 
аналогічною нормою за ширини 0,15 м – 7,6 грама. 
За збільшення норми висіву (незалежно від ши-
рини міжрядь) відмічено зменшення маси 1000 
насінин з 8,6 г до 6,1 грама. 
Врожайність коріандру, як і інших сільського-

сподарських культур, залежить від індивідуаль-
ної продуктивності рослин та їх кількості на 
одиниці площі. Найвища їх врожайність форму-
ється за оптимального їх співвідношення. Стро-
ки сівби мали суттєвий вплив на зміну рівня 
врожайності коріандру. Так, за підзимового 
строку сівби врожайність, залежно від варіантів, 
коливалася в межах 1,04–1,39 т/га, а за ранньо-

весняного – 0,81–0,98 т/га (табл. 2). 
Більша врожайність сформувалась у варіантах 

за підзимового строку сівби із шириною міжрядь 
0,45 м та нормою висіву 2,0 млн сх. нас. на 1 га і 
становила 1,39 т/га. Найменша (0,81 т/га) – за 
ранньовесняного строку з нормою висіву 1,5 млн 
сх. нас. на 1 гектар. 
Аналізуючи продуктивність коріандру, слід 

зауважити: за сівби з шириною міжрядь 0,45 м 
урожайність була 1,09 т/га, що більше на 5–8 %, 
ніж за 0,15 метра. Оптимальною для коріандру в 
умовах північного Степу була норма висіву 2,0–
2,5 млн сх. нас. на 1 га, яка забезпечувала уро-
жайність 1,14–1,15 т/га. За сівби нормою 3,0 млн 
сх. нас. на 1 га відмічено зниження урожайності 
на 0,14 т/га, а при 1,5 млн – 0,19 т/га. 
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Висновок. Кращим строком сівби для коріан-
дру є підзимовий, за якого врожайність плодів 
становила 1,21 т/га, що більше, порівняно із ран-
ньовесняним, на 0,30 т/га, або 24,7 %.  
Для коріандру в умовах північного Степу оп-

тимальною є норма висіву 2,0–2,5 млн сх. нас. на 
1 га, що забезпечила урожайність 1,14–1,15 т/га. 

Сівба з шириною міжрядь 0,45 м сприяла отри-
манню врожайності 1,09 т/га, що більше ніж за 
0,15 м на 0,06 т/га, або 8,0 %.  
Вищий рівень врожаю (1,39 т/га) отримано за 

підзимового строку сівби з шириною міжрядь 
0,45 м та нормою висіву 2,0 млн сх. нас. на 1 ге-
ктар. 
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