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Постановка проблеми. В Україні стевія відносно нова культура, її інтродуковано в 1984 році у вигляді вузькогенетичного вихідного матеріалу
[4]. Введення в культуру стевії вимагає
проведення комплексних досліджень із
визначенням агроекономічних і агротехнологічних основ для певних ґрунтово-кліматичних зон України.
Технологія вирощування стевії насінням включає систему агротехнічних прийомів у ланці “сорт-агротехніко-гідротермічні умови”, спрямованих
на виробництво конкурентоспроможної продукції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Моніторинг інтродукції стевії
в Україні в попередні роки показує, що
за рівнем урожайності зеленої маси й
сухої речовини стевії найбільш придатними регіонами для її вирощування є Автономна Республіка Крим (відповідно 2-37 і 0,2-3,7 т/га), Закарпаття
(7-27 і 0,65-2,7 т/га), Полісся (2-37 і 0,63,7 т/га), Центральний Лісостеп (5-30 і
0,2-3,4 т/га), а за екологічною оцінкою
сортів інтенсивним і пластичним (20102012 рр.) був сорт Берегиня [1-3].
Наші дослідження, проведені в попередні роки, показали, що кращим способом стимуляції насіння стевії є його
обробка за передпосівної підготовки в
розчині солей мікроелементів цинку, кобальту, марганцю та мікродобрив “Аватар” і “Ростконцентрат” [5, 7, 8].
Сьогодні сертифікований і зареєстрований в Україні препарат “Аватар-2”, придатний для використання
в органічному землеробстві. За даними Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії використання препарату “Аватар-органік” в технології вирощування
пшениці озимої сорту Легенда Миронів-

ського НДІ в двох операціях (передпосівна обробка насіння і 2-х разове позакореневе підживлення вегетуючих
рослин) сприяло підвищенню врожайності зерна в середньому за два роки
на 23% порівняно з контролем (обробка насіння водою) [7, 8].
У зв’язку з цим метою наших досліджень було визначити ступінь росту та
розвитку рослин стевії й їх продуктивність залежно від застосування мікродобрива “Аватар-2”.
Матеріали та методика досліджень. Комплексну систему спостережень і оцінку посівів стевії впродовж
2015-2017 рр. проведено в польових
умовах на дослідному полі Інституту
біоенергетичних культур і цукрових буряків. При цьому визначали залежність
польової схожості насіння від лабораторної та гідротермічних умов (ГТК у період “сівба-сходи”, польову схожість та
ступінь розвитку й продуктивність агрофітоценозів стевії залежно від строків
сівби (контроль - друга декада травня).
Мікроелементний препарат “Аватар-2”
(іони міді, срібла та йоду); передпосівна обробка насіння стевії з розрахунку
2 л/т (вар. 2), позакореневе підживлення – одноразове (0,5 л/га), 2-х разове
(10 л/га), 3-х разове (0,15 л/га), передпосівна обробка насіння (2 л/т) + позакореневе підживлення (0,5 л/га) (вар.
6), контроль (замочування насіння стевії у воді) [9].
У дослідах використовувався сорт
стевії Галина, створений в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків, занесений в Реєстр сортів рослин
України в 2017 році. За результатами
екологічних випробувань у Центральному Лісостепу (Київська обл.), Північному Степу (Херсонська обл.) продуктивність сорту (врожайність зеленого
листя – 36,7-37,5т/га, вміст стевіазиду
– 20,3-21,8%) була значно вищою контрольного варіанту [6].
Результати досліджень. За обох
строків сівби лабораторна схожість насіння була практично однаковою й становила в 2015 р. – 68%, у 2016 – 70% і
в 2017 р. – 72%, тому густота сходів залежала як від польової схожості насіння, так і від гідротермічних умов (ГТК)
у період “сівба-сходи”. Найменша кількість сходів відмічена за сівби в другій
декаді травня – 32,5-35,3 шт/м за по-

льової схожості насіння 50-56%, за сівби в третій декаді травня ці показники
були вищими – відповідно, 34,5-38,5
шт/м і 54-62% (табл. 1).
За роки досліджень у період
“сівба-сходи” були посушливі умови в
2016 році (ГТК становив 0,7-1,0), помірно вологими – в 2017 році (ГТК становив 1,0- 2,4), тому кількість сходів була
в межах 31,5-34,3 шт/м і 33,5-37,4 шт/м
відповідно.
За вирощування стевії насінням велике значення мають його посівні якості. Між тим насіння стевії дрібне (маса
1000 насінин становить 0,4 г. видовжене
(від 2 до 3 мм) і містить в собі, на відміну від інших сільськогосподарських
культур, незначну кількість запасних
поживних речовин [7]. Тому метою наших досліджень було: встановити закономірності росту, розвитку та формування агрофітоценозів стевії залежно
від строків сівби й способів застосування мікродобрива “Аватар-2”.
Дослідження показали, що як за
другої, так і за третьої декади травня
замочування насіння в розчині мікродобрива “Аватар-2” сприяли підвищенню
лабораторної схожості на 4-6%, польової – на 6-8% та збільшенню кількості сходів на 2,7-2,9 шт/м порівняно з
контролем (див. табл. 1).
Аналіз основних показників структури рослин стевії (висота, кількість стебел, листків, площа листкової поверхні) показав, що як замочування насіння
в розчині мікродобрива “Аватар-2”, так
і позакореневе підживлення позитивно вплинули на ці показники. Найвищі
показники отримано у варіанті, коли
насіння замочували в розчині солей
“Аватар-2” + 2-х разове позакореневе підживлення. Так, висота рослин в
середньому за три роки на 5,4-5,7 см,
кількість стебел – на 1,6-4,3 шт, листків – на 6,2-6,7 шт, площа листкової поверхні – на 95,8-97,0 см2 були більшими, ніж на контролі (див. табл. 1).
Позитивний ефект від способу застосування мікродобрива “Аватар-2”
сильніше проявляється в роки з помірно вологими гідротермічними умовами.
Так, за ГТК вегетаційного періоду в 2017
році 1,0-2,1 висота насінників становила 46,2-47,8 см, кількість стебел – 3,54,3 шт, листків – 31,2-36,3 шт, площа
листкової поверхні – 611,2-701,2 см2,
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за ГТК – 0,8-1,1 (2016 р.) – відповідно,
35,7-45,8 см, 2,7-3,6 шт, 21,3-24,0 шт і
507,2-593,3 см2.
Інтенсивний ріст і розвиток рослин

стевії на початку вегетації у варіантах із
замочуванням насіння в розчині “Аватар-2” і сівбою в третій декаді травня та
з позакореневим підживленням сприя-

ли кращому збереженню рослин протягом вегетації й підвищенню врожайності зеленої та сухої маси (табл. 2).
В середньому за три роки за сівби,

Таблиця 1
Ступінь розвитку рослин стевії залежно від строків сівби та способів застосування мікродобрива “Аватар-2”
(середнє за 2017-2019 рр., сорт Галина)

№
з/п

Строки
сівби

Способи застосування
препарата “Аватар-2”

Сходи,
шт/м

Польова схожість,
%

Показники однієї рослини

1

Друга
декада травня

Замочування насіння стевії у воді
(контроль)

32,5

50

43,3

2

Те саме

Замочування (передпосівна обробка) насіння у препараті

35,3

56

3

Те саме

2-х разове позакореневе підживлення
рослин

31,4

4

Те саме

Замочування насіння у препараті + 2-х
разове позакореневе підживлення

5

Третя декада
травня

6

Те саме

7
8

Листків,
шт

Площа
листкової
поверхні,
см2

3,2

28,3

543,5

46,6

4,0

31,7

686,3

48

46,3

4,1

31,7

643,7

35,3

56

48,7

4,8

34,5

689,3

Замочування насіння стевії у воді
(контроль)

34,5

54

45,5

5,0

30,5

603,3

Замочування насіння у препараті

37,4

58

47,3

6,5

32,5

634,5

Те саме

2-х разове позакореневе підживлення

36,5

60

49,5

7,3

39,3

653,2

Те саме

Замочування насіння у препараті + 2-х
разове позакореневе підживлення

38,5

62

51,2

9,3

37,2

701,2

НІР05 для строків сівби

2,0

2,3

1,6

0,3

0,7

26,5

НІР05 для препарата “Аватар-2”

2,1

2,7

1,5

0,2

0,8

27,4

Висота, Стебел,
см
шт

Таблиця 2
Продуктивність стевії залежно від строків сівби та способів застосування мікродобрива “Аватар-2”
(середнє за 2015-2017 рр., сорт Галина)
№
з/п

Строки
сівби

Способи застосування
препарата “Аватар-2”

1

Друга
декада травня

Замочування насіння стевії у воді
(контроль)

2

Те саме

3

Густота стояння рослин перед збиранням,
тис./га

Урожайність зеленої маси, т/га

Вихід сухої
маси, %

надземної

у т. ч.
листків

надземної

у т. ч.
листків

102,5

31,5

20,8

9,8

9,6

Замочування (передпосівна обробка) насіння у препараті

116,5

33,4

22,3

10,2

9,8

Те саме

2-х разове позакореневе підживлення
рослин

116,3

34,0

22,5

10,0

10,2

4

Те саме

Замочування насіння у препараті + 2-х
разове позакореневе підживлення

116,8

34,7

22,7

10,0

10,1

5

Третя декада
травня

Замочування насіння стевії у воді
(контроль)

103,5

32,0

21,5

10,0

10,2

6

Те саме

Замочування насіння у препараті

118,7

36,6

23,9

10,1

10,4

7

Те саме

2-х разове позакореневе підживлення

118,2

36,1

23,4

10,0

10,7

8

Те саме

Замочування насіння у препараті + 2-х
разове позакореневе підживлення

120,4

37,3

23,7

10,7

10,4

НІР05 для строків сівби

1,3

1,7

2,3

0,6

0,5

НІР05 для препарата “Аватар-2”

2,3

1,3

1,2

0,3

0,4

Джерело: Розраховано авторами з використанням даних досліджень.
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в другій і третій декаді травня й при замочуванні насіння стевії в мікродобриві “Аватар-2” густота стояння рослин
перед збиранням на 14,0-14,2 тис./га,
урожайність зеленої маси – на 1,9-4,0
т/га (у т. ч. листків на 2,3-2,4 т/га), вихід
сухої маси – на 0,2-4,3% (у т. ч. листків – на 0,4-0,7%) були більшими, ніж
на контролі.
За 2-разового позак оренев о го п і д ж и вл е н н я р о с л и н с т е вії густота стояння рослин перед
збиранням на 13,8-14,7 тис./га, урожайність зеленої маси – на 2,5-4,1
т/га (у т. ч. листків на 1,8-1,9 т/га), вихід
сухої маси – на 0,3-0,4% (у т. ч. листків - на 0,2-0,8%) були більшими, ніж
на контролі.
Найвищі показники по продуктивності агрофітоценозів стевії отрима-

но за сівби в третій декаді травня й
у варіанті, де проводили замочування насіння в мікродобриві “Аватар-2”
та 2-х разове позакореневе підживлення: густота стояння рослин перед збиранням становила 120,4 тис./
га, урожайність зеленої маси 37,3
т/га, вихід сухої маси 10%, що, відповідно, на 10,9 тис./га, 5,8 т/га і на 0,6%
більше, ніж на контролі (див. табл. 2).
Висновки
1. Проведені дослідження показали,
що продуктивність стевії, за вирощування насінням, певною мірою залежить від
строків сівби та способів використання мікродобрива “Аватар-2”: передпосівна обробка насіння в розчині мікродобрива + позакореневе підживлення.
2. Основний ефект від такого прийому полягає в підвищенні інтенсивнос-
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ті та дружності (одночасності) проростання насіння як у лабораторних, так
і в польових умовах, що сприяє більш
інтенсивному росту та розвитку рослин стевії протягом вегетаційного періоду і, зрештою, підвищує їх продуктивність (врожайність зеленої та вихід
сухої маси).
3. Найбільший ефект від способів
використання мікродобрива “Аватар-2”
отримано за сівби в третій декаді травня при замочуванні насіння в мікродобриві “Аватар-2” та проведенні 2-разового позакореневого підживлення:
густота стояння рослин перед збиранням становила 120,4 тис./га, урожайність зеленої маси – 37,3 т/га, вихід сухої маси - 10%, що, відповідно, на 10,9
тис./га, 5,8 т/га і на 0,6% більше, ніж на
контролі.
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Продуктивність стевії залежно від застосування мікродобрива “Аватар-2”
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Мета. Теоретично обґрунтувати та практично визначити ступінь
росту й розвитку рослин стевії та їх продуктивність залежно від застосування мікродобрива “Аватар-2”. Методи. Лабораторний, польовий, аналітичний, статистичний. Результати. За роки досліджень найвищу продуктивність агрофітоценозів стевії отримано у варіанті – замочування
(передпосівна обробка) насіння в мікродобриві “Аватар-2” + дворазове
позакореневе підживлення: густота стояння рослин перед збиранням на
10,5 тис./га, урожайність зеленої маси на 3,3 т/га і в тому числі листків
на 2,5 т/га, вихід сухої маси на 0,7% (в т. ч. листків – на 0,3%) були більшими, ніж на контролі. Висновки. Основний ефект від замочування насіння мікроелементним препаратом “Аватар-2” (зареєстрований в Україні
в 2006 р.) в технології вирощування стевії полягає в підвищенні ефективності та дружності проростання насіння як в лабораторних, так і в польових умовах, що сприяє більш інтенсивному росту та розвитку рослин протягом вегетаційного періоду, а в кінцевому результаті – кращому
їх збереженні і підвищенні урожайності зеленої маси та виходу сухої.
Ключові слова. Препарат “Аватар-2”, передпосівна обробка, позакореневе підживлення, лабораторна і польова схожість, висота рослин, кількість стебел, листків, площа листкової поверхні, густота стояння рослин, урожайність зеленої маси.
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Stevia productivity depending on the application of Avatar-2
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Purpose. It is theoretically possible to substantiate and practically
determine the degree of growth and development of stevia plants and
their productivity depending on the use of the Avatar-2 microfertilizer.
Methods. Laboratory, field, analytical, statistical. Results. During the
years of research, the highest productivity of stevia agrophytocenoses was
obtained in the variant with soaking (pre-sowing) of seeds in microfertilizer
Avatar-2 + twice foliar fertilization. Plant density before harvest was by
10.5 thousand/ha, yield of green mass by 3.3 t/ha and including leaves
by 2.5 t/ha, dry matter yield by 0.7% (including leaves by 0.3%) higher
than in the control. Conclusions. The main effect of soaking seeds in the
trace element formulation Avatar-2 (registered in Ukraine in 2006) in the
technology of growing stevia is to increase the efficiency and uniformity of
seed germination in both laboratory and field conditions, which promotes
more intensive growth and development of plants during the vegetation,
and when applied in the end of vegetation, to better preserve them and
increase the yield of green and dry matter.
Keywords. Avatar-2 formulation, pre-sowing, foliar feeding, laboratory
and field germination, plant height, number of stems, leaves, leaf area,
plant density, green mass yield, dry matter yield.
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