
Князюк О. В. Вплив строків висаджування розсади та ширини міжрядь 

на формування насіннєвої  продуктивності фенхеля звичайного / О. В. Князюк, 

І. А. Мельник, В. С. Горбатюк, Х. О. Литвін // Агробіологія. Зб. наук праць 

БНАУ. – №1. – 2019. – С.65-73  

УДК 508. 112. 14:635.7    

   

Вплив строків висаджування розсади та ширини міжрядь на 

формування насіннєвої  продуктивності фенхеля звичайного 

Влияние сроков высадки рассады и ширины междурядий на 

формирование семенной продуктивности фенхеля обыкновенного 

Influence of seedlings of planting and row spacing on the formation of 

seed productivity of fennel ordinary 

 

Князюк О. В. (Kniaziuk O. V.) канд. с-г. наук 

Мельник І. А. (Мельник И. А., Melnyk I. A.) 

Горбатюк В. С. (Horbatiuk V. S.) 

Литвін Х. О. (Литвин Х. О., Lytvin Kh. O.) магістранти 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла   

Коцюбинського 

 

Ключові слова: фенхель звичайний, строки висаджування розсади, 

ширина міжрядь, продуктивність, листковий апарат. 

Ключевые слова: фенхель обыкновенный, сроки высаживания рассады, 

ширина междурядий, продуктивность, листовой аппарат                                                                                                                               

Keywords: fennel ordinary, seedling planting time, row spacing, 

productivity, leaflet. 

Анотації:  

Проведенні фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин 

фенхеля звичайного, встановлені відмінності їх біометричних показників 

залежно від прийомів технології. Визначенні оптимальні строки висаджування 



розсади фенхеля звичайного, їх вплив на формування зеленої маси рослини та 

збір урожаю. Встановлено, що більш ранні строки висаджування розсади (20 

квітня) сприяли утворенню на рослині більшої кількості пагонів, листків, 

плодів. Збільшення ширини міжрядь (до 45 см) сприяє підвищенню 

індивідуальної продуктивності фенхеля звичайного (маса рослини, насіннєва 

прoдуктивність). 

 

Проведены фенологические наблюдения за ростом и развитием 

растений фенхеля обыкновенного, установлены отличия их биометрических 

показателей в зависимости от применения технологии. Определены 

оптимальные сроки высаживания рассады фенхеля обыкновенного, их 

влияние на формирования зеленой массы растений и сбор урожая. 

Установлено, что более ранние сроки высаживания рассады (20 апреля) 

способствовали образованию на растении большего количества стеблей, 

листьев, плодов. Увеличение ширины междурядий (до 45 см) способствует 

повышению индивидуальной продуктивности фенхеля обыкновенного  (масса 

растений, семенная продуктивность).       

 

Phenological observations on the growth and development of plants of fennel 

ordinary, the differences of their biometric parameters depending on the techniques. 

The optimal timing of planting fennel seedlings, their influence on the formation of 

green mass of the plant and harvesting. It is established that earlier planting dates of 

seedlings (April 20) contributed to the formation of more shoots, leaves, fruits on 

the plant. 

 

 

 

 

                                                          



Визначенні оптимальні строки висаджування розсади фенхеля 

звичайного, їх вплив на формування зеленої маси рослини та збір урожаю. 

Проведенні фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин фенхеля 

звичайного, встановлені відмінності їх біометричних показників залежно від 

прийомів технології. Досліджено особливості формування продуктивності 

даної культури залежно від строків висаджування розсади та просторового 

розміщення її на площі. Збільшення ширини міжрядь (до 45 см) сприяє 

підвищенню індивідуальної продуктивності фенхеля звичайного (маса 

рослини, насіннєва прoдуктивність) Більш ранні строки висаджування розсади 

(20 квітня) сприяли утворенню на рослині більшої кількості пагонів, листків, 

плодів. Лінійний ріст розсади за раннього строку висаджування (20 квітня) був 

найбільший при ширині міжрядь 15 см і становить в період цвітіння фенхеля- 

38,6 см, що на 12,2 см більше ніж при міжрядді 45 см. 

Після висаджування розсади фенхеля звичайного у відкритий ґрунт 

відмічено, що до фази бутонізації її рослини ростуть повільно (2-3 см за 

декаду). Від бутонізації до плодоутворення темпи росту рослин збільшуються 

на 11,0-17,8 см. 

 Встановлено, що перша пара справжніх листків після висіву насіння в 

теплиці сформувались за 10 діб, а п’ята пара листків – за 50-55 діб.  

Величина площі листків в період бутонізації і плодоутворення рослин 

фенхеля залежала від строків висаджування розсади. Максимальна її величина 

у рослини відмічена за строку висаджування 10 травня і ширина міжряддя 45 

см – 7,86 см 2/ м2.  

Просторове розміщення рослин на площі (ширина міжрядь) впливали на 

площу листкової поверхні, максимальна величина якої відмічена при міжрядді 

15 см - 1,30-3,67см2/ м2. 

Основним показником індивідуальної продуктивності фенхеля 

звичайного є маса плодів та насіння. В процесі росту і розвитку даної культури 

маса рослини та окремих її частин зростала. Змінювалось співвідношення 

частин зеленої маси. За строку висаджування розсади фенхеля звичайного 10 



травня  і більш щільному розміщенню рослин на площі (міжряддя 15 см) 

відмічена максимальна врожайність насіння. 

 Постановка проблеми. Незважаючи на велику кількість синтетичних 

лікарських препаратів, які використовують в сучасній медицині, в останні 

роки почав відроджуватись інтерес до засобів народної медицини. Природні 

хімічні сполуки мають високу біологічну активність і не шкідливо діють на 

людський організм [7,18,19]. Фенхель вирощують майже в усіх країнах світу 

як ефіроолійну, лікарську та овочеву рослину. В Україні культивують у 

Чернівецькій області. Значно поширений на присадибних ділянках(1,2,3). 

Фенхель звичайний вирощують задля ефірної олії в листках і стеблах, яка діє 

спазмолітично, седативно, жовчегінно, покращує травлення,має 

протизапальну дію. Насіння використовують як приправу. [4,6,]. 

 Культура фенхелю відома з давніх часів. Батьківщиною вважають 

регіони Середземномор’я. Фенхель вирощують у Західній Європі, Індії, 

Японії(30,33). 

Фенхель культивують, також, для одержання плодів, що містять 3,5- 6% 

ефірної олії і 16-20% жирної олії. Ефірна олія на 60% складається з анетола - 

солодкуватої речовини з анісовим ароматом, також містить анісовий альдегід, 

пінен, камфен, які широко використовується у фармацевтичній, харчовій, 

парфумерній промисловості (5). Жирна олія йде на технічні потреби і 

використовується як замінник олії какао,а шрот використовується як корм ( 

22% білка) (20). Фенхель містить багато вітаміну С (50 90 мг% ), каротин (6-

10 мг%), вітаміни В, Е, РР (21). У їжу використовують молоді листки та пагони 

(22). Вихід олії становить 2-3 % маси сухого листя, а в окремих сортів 

південного регіону - до 4 % [39,40]. Її використовують у фармацевтичній, 

миловарній, харчовій, кондитерській промисловості (28,29,31). 

Фенхель — красива декоративна рослина і гарний медонос. Сорти. 

Чернівецький 3, Чернівецький місцевий, Кримський. 



Фенхель звичайний (Faenculus vulgaris) належить до родини Селерові 

(Аріассас). Багаторічна рослина, яка в культурі вирощується як одно- або 

дворічна. 

Корінь стрижневий, м’ясистий. Стебло заввишки 1-2 м, галузиться у 

верхній частині. Листки почергові, голі, перисторозсічені. Суцвіття - складний 

зонтик. Квітки дрібні, жовті. Плід - двонасіннєва сім’янка. Маса 1000 штук 

насіння 5-6 г. 

Фенхель звичайний - теплолюбна та світлолюбна культура. Тривалість 

вегетаційного періоду 130-170 днів, сума активних температур для 

оптимального росту і розвитку повинна становити не менше 2500 °С. До 

ґрунтів невибагливий. Рослина зацвітає в перший рік вегетації. Цвітіння 

розтягнене і триває з червня по серпень. Плоди дозрівають у серпні. 

Тривалість вегетаційного періоду - 110-130 діб . На насіння фенхель збирають 

у серпні-вересні. Добувають олію, вихід якої в залежності від регіону 

вирощування олії становить від 2 до 4% сухої маси,яка має широке 

використання в харчовій промисловості і також в технічних цілях [28]. 

Насіння фенхелю проростає за температури 6-8 °С, а сходи з’являються 

через 12-14 днів і переносять приморозки до - 8 °С. Розмножується насінням, 

іноді поділом кущів. 

Урожайність фенхеля становить в середньому по регіонах України - 10-

15 т/га. Насіння сушать до вологості 15% . Для одержання ефірної олії плоди 

переробляють способом гідродистиляції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В фармацевтичній та 

науковій літературі приведена систематична характеристика культури, 

анатомо-морфологічні особливості рослин та фізіолого-морфологічні процеси 

[8]. Відомо, що основні площі вирощування фенхеля звичайного в 

Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській областях. В ближньому 

зарубіжжі його вирощують в Молдові, Краснодарському краї Росії. Відомі 

дослідження технології вирощування фенхеля звичайного (15), селекційна 

робота по створенню його сортів у Правобережному Лісостепу України [2] 



Фенхель звичайний впроваджений в сільськогосподарське виробництво, але 

технологія його вирощування є не достатньо науково обґрунтована [1]. 

Найбільші урожаї насіння пряно-ароматичних культур формуються у регіонах 

із сумою плюсових температур за вегетаційний період 2200-24004' та річною 

кількістю опадів 500-550 мм. Найбільш придатні грунти - багаті на кальцій та 

поживні речовини. Важкі, солонцюваті, підзолисті грунти є непридатними для 

вирощування пряно-ароматичних культур. Впродовж вегетації рослини 

потребують різної кількості вологи. Найбільш критичний період споживання 

вологи під час утворення квітконосних пагонів та цвітіння. При достиганні 

кращі умови створюються за теплої і сухої погоди (13,14). 

Поділля є регіоном сприятливими для вирощування фенхеля 

звичайного, але щоб отримати високий врожай зеленої маси даної культури 

потрібно провести підбір сортів та застосовувати оптимальні прийоми 

технології.  

Незважаючи на ряд досліджень по особливостях вирощування фенхеля 

звичайного, публікацію їх результатів в науковій літературі, є потреба в 

обгрунтуванні рекомендацій поставлених проблем. 

Метою дослідження було вивчення впливу строків висаджування 

розсади фенхеля звичайного, оптимального розміщення її на площі, на 

формування продуктивної маси 

Матеріал і методика дослідження. Дослідження проводились в 2017-

2018 рр. на навчально-дослідних ділянках Новоушицького технікуму 

Подільського державного аграрно-технічного університету.  

Грунт ділянки – чорнозем опідзолений середньосуглинковий з умістом 

гумусу 4,1-4,4%. Азоту легкогідролізованого 8 мг/100 г, Р205 - 8-10 мг/100 г, 

К20 -9-11 мг/100 г, рН-4,8-5,1, вбирних основ - 16-18 мг-екв./100 г, 

гідролітична кислотність - 4,3-2,7. Достатня кількість мікроелементів 

(марганцю 396-900 мг/кг, бору - 11-45, цинку 20-74 мг/кг). Вбирних катіонів 

Са - 14,97, Mg - 4,00 мг-екв. на 100 г ґрунту. Вологість в'янення рослин - 6,1%. 



Таким чином, ґрунти дослідної ділянки мають задовільну потужність 

гумусового горизонту, порівняно важкий механічний склад, слабокислу 

реакцію ґрунтового розчину і в незначній мірі насичені основами; містять мало 

доступні для живлення рослин фосфати алюмінію і заліза. 

 Об’єкт досліджень – ранньостиглий сорт фенхелю звичайного Лідер з 

вегетаційним періодом 40-50 днів. Повторність досліду – чотириразова. 

Облікова площа ділянки – 1 м2, загальна- 5 м2. . Фенологічні спостереження 

проводили в основні фази росту і розвитку рослин згідно з «Методикою 

державного сортовипробування сільськогосподарських культур» (23,24). 

Фенхель звичайний для прискорення вегетаційного періоду, до появи 

справжніх листків, вирощували в умовах закритого грунту. Строк 

висаджування розсади у відкритий грунт фенхелю звичайного -20.04, 01.05, 

10.05 при міжрядді 15,30,45 см. Висаджували розсаду у відкритий грунт у фазі 

5 пари листків за схемою 45х15 см.. 

Біометричні показники росту і розвитку (лінійний ріст рослин,площа 

листків) визначались в 3-х несуміжних повторюваностях. Площа листків 

визначалась за допомогою перевідного коефіцієнта 0,75 з 10 рослин кожної 

ділянки досліду. Була встановлена величину зеленої і сухої маси рослин. 

 

Результати досліджень та їх обговорення. 

Рекомендовані технологічні прийоми (строки висаджування розсади та 

ширина міжрядь) забезпечили максимальну реалізацію біологічного 

потенціалу рослин фенхелю звичайного,що проявляється в більш 

інтенсивному рості і розвитку рослин,значному підвищенню врожайності 

зеленої маси і насіння. 

Як і інші пряно-ароматичні культури, сівбу фенхеля проводять ранньою 

весною. Сім’янки фенхеля починають проростати при температурі 4-6 0С, але 

дружні сходи з’являються при більш високих температурах посівного шару 

грунту 10-15°С. За таких умов сходи масово з’являються на 12-14 добу. 



Формування продуктивності фенхеля в конкретних ґрунтово- кліматичних 

умовах потребує оптимальних строків сівби, так як від цього залежить 

дружність сходів, енергія проростання насіння та виживання рослин. Тобто, 

період проростання насіння досить тривалий і  повільний ріст рослин на 

початку вегетації, що впливає на тривалість фенофаз онтогенезу, дозріванню 

насіння. 

Погодні умови в роки досліджень характеризувались нестабільним 

температурним режимом весняного періоду, а в попередніх дослідженнях з 

пряно-ароматичними культурами це призвело до тривалого проростання 

насіння (13-18 днів) та нерівномірності сходів (9,10,11). Важливим  для даних 

культур визначити оптимальні строки сівби  спрямовані на зростання енергії 

проростання і дружності сходів. Тому, в дослідженнях фенхель вирощували 

розсадним способом, так як при цьому скорочується вегетаційний період та 

зростає продуктивність Оптимальний період висаджування розсади у 

відкритий грунт у фенхеля, як і в інших овочевих культур,  є фаза утворення 

4-5 листків (16,17). 

Настання фаз росту і розвитку рослин залежить від строків 

висаджування розсади (12). Фенологічні спостереження за ростом і розвитком 

рослин  показали, що до фази бутонізації дана культура росте повільно (в 

середньому за декаду 2-3 см). Від бутонізації до цвітіння темпи росту фенхеля 

значно збільшуються (до 10см). Більш прискорене настання фази бутонізації 

фенхеля відмічене при її ранньому висаджуванні 20 квітня (табл.1). За 

висаджування розсади 10 травня масове цвітіння фенхеля звичайного 

відмічене лише на 19 день після висаджування, а плодоутворення - на 27-й 

день. 

Таблиця1 - Вплив строків висаджування розсади на проходження 

фенофаз фенхеля звичайного 

Строк 

висаджування 

розсади 

Строк настання фенофаз (діб від висаджування розсади) 

Бутонізація Початок 

бутонізації 

Плодоутворення 

20 квітня 5 9 22 



1 травня 7 12 24 

10 травня 8 11 27 

 

Лінійний ріст розсади за раннього строку висаджування (20 квітня) був 

найбільший при ширині міжрядь 15 см і становить в період цвітіння фенхеля- 

38,6 см, що на 12,2 см більше ніж при міжрядді 45 см. 

При висаджуванні розсади 10 травня лінійний ріст росли в основні фази 

вегетації фенхеля  був нижчим, порівняно з строком 20 квітня. Як і інші 

ефіроолійні культури після фази цвітіння фенхель сповільнює ріст. Даний 

процес необхідний для перерозподілу поживних речовин, з вегетативної 

частини рослини до генеративної. 

Величина площі листків в період бутонізації і плодоутворення рослин 

фенхеля залежала від строків висаджування розсади і просторового 

розміщення на площі. Максимальна її величина у рослини відмічена за строку 

висаджування 10 травня і ширини міжряддя 45 см – 4,86 см 2/ м2. (табл.2) 

Ріст і розвиток фенхелю характеризується накопиченням маси рослин та 

окремих частин надземних органів. В процесі росту і розвитку фенхелю 

спостерігалась тенденція збільшення зеленої маси рослин та окремих її частин 

(стебел, листків, суцвіть). Так, у фазу цвітіння листко-стеблова маса в цілому 

складала 8,7-9,7 г загальної маси рослин, а у фазу плодоутворення – 9,1-12,9 г 

(табл. 3). 

Таблиця 2 - Площа листків рослини фенхеля звичайного 

залежно від фази росту і розвитку та прийомів вирощування,см2/м2 

Фаза росту і 

розвитку 

Строк висаджування розсади, дата 

20.04 1.05 10.05 

Ширина міжрядь, см 

15 30 45 15 30 45 15 3

0 

45 

Бутонізація  1,30±0,1

7 

1,86±0,

17 

2,35±0,

19 

1,24±0,20 1,68±0,16 2,11±0,17 1,67±0,13 2,29±0,

19 

2,76±0,22 

Початок 

цвітіння 

2,12±0,2

6 

2,62±0,

27 

3,17±0,

27 

2,03±0,22 2,45±0,25 3,96±0,21 2,03±0,18 2,90±0,

19 

3,54±0,30 

Масове 

цвітіння 

2,44±0,2

3 

3,74±0,

24 

4,41±0,

31 

3,17±0,20 3,80±0,23 4,60±0,37 3,09±0,19 4,09±0,

32 

4,86±0,43 

 



Таблиця3 - Динаміка наростання та співвідношення частин зеленої 

маси і насіння рослини фенхеля звичайного залежно від ширини 

міжрядь 

Стебла, листки, суцвіття, плоди в процесі вегетації змінюють своє 

співвідношення. Найбільша частка листків фенхелю (45,6 %) від загальної 

маси рослини – у фазу бутонізації при ширині міжрядь 15 см. Протилежна 

тенденція спостерігалась в зміні приросту маси стебел, які несуть генеративні 

органи. У фазу бутонізації фенхеля їх  маса була найбільшою (62,5 %) при 

міжрядді 45 см, при плодоутворенні – за міжряддя 30 см - (36,1 %). 

У фазу бутонізації маса листків фенхеля складала 2,1-3,1 г або 37,5- 45,6 

%,а в період плодоутворення - 4,7-7,8 г або 38,0-51,7 %. 

При висаджуванні розсади з міжряддям 15 см маса листків у фазі 

бутонізації в порівнянні з міжряддям 45см більша на 8,1 %  

Основним показником індивідуальної продуктивності фенхеля 

звичайного є маса плодів та насіння. Менш щільне розміщення рослин на 

площі (міжряддя 45 см) сприяло утворенні більшої маси насіння (4,68 г), так 

як формується підвищення кількість плодів (табл.4). 

Частини зеленої 

маси 

Ширина міжрядь, см 

15 30 45 

г % г % г % 

Фаза росту і розвитку 

Бутонізація 

зелена маса 

рослини 

6,8±0,24 100 6,2±0,20 100 5,6±0,23 100 

у т. ч. листки 3,1±0,09 45,6 2,4±0,10 38,7 2,1±0,09 37,5 

стебла 3,7±0,12 54,4 3,8±0,14 61,3 3,5±0,11 62,5 

Початок цвітіння 

зелена маса 

рослини 

10,4±0,35 100 10,6±0,4

6 

100 11,2±0,5

2 

100 

у т. ч. листки 3,9±0,11 37,5 4,1±0,14 38,7 4,3±0,16 38,2 

стебла 5,0±0,17 48,1 5,2±0,18 49,1 5,4±0,21 48,3 

суцвіття 1,5±0,05 14,4 1,3±0,03 12,2 1,5±0,07 13,4 

Плодоутворення 

зелена маса 

рослини 

12,4±0,36 100 13,3±0,4

9 

100 15,1±0,6

3 

100 

у т. ч. листки 4,7±0,16 38,0 5,9±0,24 44,4 7,8±0,31 51,7 

стебла 4,4±0,15 35,5 4,8±0,19 36,1 5,1±0,21 33,8 

плоди 3,3±0,12 26,5 2,6±0,09 19,5 2,2±0,08 14,5 



Таблиця 4. Урожай насіння рослини фенхеля звичайного залежно від 

строків висаджування розсади та ширини міжрядь, г 

Строк 

висаджування 

розсади, дати 

Ширина міжрядь, см 

15 30 45 

20.04 2,44±0,23 3,74±0,24 4,41±0,31 

01.05 3,17±0,27 3,80±0,23 4,60±0,37 

10.05 3,67±0,29 4,09±0,32 4,68±0,43 

Для отримання  максимальної величини урожаю насіння  розсаду 

фенхеля звичайного потрібно висаджувати в строк 10.05 при міжрядді 15 см. 

На ділянках досліду дані елементи технології забезпечили урожай насіння  – 

111,4 г / м2 (табл.5). 

Таблиця 5. Урожай насіння фенхеля звичайного залежно від строків 

висаджування розсади та ширини міжрядь, г/м2 

Строк 

висаджування 

розсади, дати 

Ширина міжрядь, см 

15 30 45 

20.04 72,3±3,6 88,8±4,0 79,2±4,4 

01.05 96,5±4,3 91,2±3,9 92,8±4,1 

10.05 111,4±5,8 96,0±4,5 98,2±4,9 

Висновки.1.Теоретичною основою рекомендованої технології 

вирощування фенхелю звичайного є визначення закономірностей 

формування зеленої маси рослини та насіннєвої продуктивності залежно від 

строків висаджування розсади та ширини міжрядь. 

2.Прискорене настання фаз росту і розвитку рослин фенхеля 

звичайного,а також лінійний ріст,відмічено при  ранньому висаджуванні 

розсади - 20 квітня при ширині міжрядь 15 см. Максимальна величина площі 

листків у рослини фенхеля відмічена за строку висаджування розсади 10 

травня і ширини міжряддя 45 см – 4,86 см2/м2  

3.Індивідуальні показники продуктивності рослини фенхеля звичайного 

(зелена маса рослини, листків,стебел, плодів) були найбільшими в фазу 



плодоутворення при ширині міжрядь 45 см. Найбільша частка листків 

фенхелю (45,6 %) від загальної маси рослини – у фазу бутонізації при ширині 

міжрядь 15 см. Протилежна тенденція спостерігалась в зміні приросту маси 

стебел, які несуть генеративні органи. У фазу бутонізації фенхеля їх  маса була 

найбільшою (62,5 %) при міжрядді 45 см, при плодоутворенні – за міжряддя 

30 см - (36,1 %). 

4.За строку висаджування розсади фенхеля звичайного 10 травня  і більш 

щільному розміщенню рослин на площі (міжряддя 15 см) відмічена 

максимальна врожайність насіння. 

Подальші дослідження будуть направлені на визначення схожості 

насіння та виживання рослин в процесі вегетації фенхеля звичайного залежно 

від строків сівби. 
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