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ВМІСТ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ В ШАВЛІЇ МУСКАТНІЙ  
ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ

Грохольська Т.М. – аспірант кафедри рослинництва, селекції та насінництва,
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

У статті наведено результати досліджень впливу строку сівби і норми висіву насіння 
на умовний збір ефірної олії з суцвіть та лисків шавлії мускатної у розрізі двох років дослі-
джень, виконаних в умовах Західного Лісостепу. Досліджено вплив строку сівби (весняний, 
літній), норми висіву насіння (4, 6, 8, 10 кг/га) та роки використання шавлії мускатної. 
Дослідженнями встановлено що умовний збір ефірної олії з суцвіття у другий рік вегета-
ції становив 11,23-16,30 кг/га, у третій 10,23-14,27 кг/га. З листя умовний збір ефірної олії 
у другий рік вегетації становив 5,10-9,73кг/га, а у третій 4,80-8,57 кг/га. 

Встановлено, що серед двох досліджуваних строків сівби ефективним виявився весня-
ний (квітень). Використання різних норм висіву насіння показало, що оптимальні показ-
ники умовного збору ефірної олії з листя та суцвіття шавлії мускатної отримано у другий 
рік вегетації рослин за норми висіву 8 кг/га; на цих варіантах збір ефірної олії за весняного 
строку сівби перевищував контроль (норма висіву 6 кг/га). Визначено,що коефіцієнт варі-
ації протягом другого року вегетації рослин змінювався від 6,81 до 3,56%., а у третього 
року змінювався від 6,52 до 2,93%. Встановлено, що розмах варіації найменший у другому 
році спостерігався 0,8 кг за літнього строку сівби, найбільший 2,2 кг за весняного строку 
сівби (друга декада квітня). Розмах варіації у третьому році вегетації рослин найменший 
спостерігався 0,6 кг за літнього строку сівби, найбільший 1,8 кг за весняного строку сівби. 
Визначено різницю до контролю в умовному зборі ефірної олії з суцвіття та листя шавлії 
мускатної залежно від досліджуваних факторів.  

За отриманими експериментальними даними зроблено висновки, що в умовах Захід-
ного Лісостепу доцільно вирощувати шавлію мускатну як ефіроолійну, лікарську та аро-
матичну рослину. Найбільше ефірної олії міститься у суцвіттях рослин.

Ключові слова: шавлія мускатна, ефірна олія, строк сівби, норма висіву, коефіцієнт 
варіації, розмах варіації.
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Hrokholska T.M. The content of essential oil in clary sage depending on technological 
factors 

The article presents the results of studies of the influence of sowing time and rates of sowing 
seeds on the relative yield of essential oil from inflorescences and leaves of clary sage in the con-
text of two years of research conducted in the Western Forest-Steppe. The influence of sowing 
time (spring, summer), rates of sowing (4, 6, 8, 10 kg/ha) and years of use of clary sage were 
studied. Studies have shown that the conditional yield of essential oil from the inflorescence in 
the second year of the growing season was 11.23-16.30 kg/ha, in the third was 10.23-14.27 kg/
ha. From the leaves the relative yield of essential oil in the second year of vegetation was 5.10-
9.73 kg/ha, and in the third 4.80-8.57 kg/ha.

It was found that between the two studied sowing dates, spring (April) proved to be effective. 
The use of different rates of sowing seeds showed that the optimal indicators of relative yield 
of essential oil from the leaves and inflorescences of clary sage were obtained in the second year 
of plant vegetation at rates of sowing seeds 8 kg/ha; in these variants, the yield of essential oil 
during the spring sowing period exceeded the control (rate of sowing 6 kg/ha). It was determined 
that the coefficient of variation during the second year of plant vegetation varied from 6.81 to 
3.56%, and in the third year varied from 6.52 to 2.93%. It was found that the smallest variation 
(0.8 kg) in the second year was observed during the summer sowing time, the largest 2.2 kg dur-
ing the spring sowing time (the second ten-day period of April). The scope of variation in the third 
year of plant vegetation was the smallest 0.6 kg during the summer sowing time, the largest 
1.8 kg during the spring sowing time. The difference of the control in the relative yield of essential 
oil from inflorescences and leaves of clary sage depending on the studied factors was determined.

According to the obtained experimental data, it is concluded that in the conditions of the West-
ern Forest-Steppe it is expedient to grow clary sage as an essential oil, medicinal and aromatic 
plant. Most of the essential oil is found in plant inflorescences.

Key words: clary sage, essential oil, sowing time, rate of sowing, coefficient of variation, 
scope of variation.

Постановка проблеми. Ефірні олії – це натуральні продукти, що мають широ-
кий спектр біологічної активності, корисної для фармацевтичних, медичних, вете-
ринарних та сільськогосподарських цілей [1].

В останні декілька років популярність ефірних олій відродилася. Вони 
широко використовуються в косметичній промисловості як ароматизатор, тому 
що мають здатність надавати приємні аромати у косметичних продуктах та одно-
часно діяти як протимікробний засію що робить ефірну олію цінним інгредієн-
том в косметиці [2].

В умовах Західного Лісостепу України шавлія мускатна вивчена недостатньо, 
у зв’язку з цим дослідження щодо окремих елементів технології вирощування 
культури, таких як строк сівби та норма висіву насіння з врахуванням її цінних 
властивостей є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікації. Дослідження Лолойко А. А., Мар-
ченко М. П. на шавлії мускатній сорту С785 показали, що пік вмісту в рослинах 
ефірної олії випадає на 11 годину дня [3]. Шавлія мускатна вирощується для отри-
мання з її суцвіть ефірної і екстрактової олії. Зі свіжих суцвіть і відходів після 
парової відгонки ефірної олії методом екстракції отримують конкрет (екстракт), 
з якого в подальшому виробляють склареол, що застосовують при виготовленні 
таких речовин, як амбриаль і амброксид. Склареол володіє антибактеріальними 
властивостями, використовують при виготовленні лікувальних кремів і мазей [4].

Дослідження, виконані у Греції, полягали у вивченні впливу різних ефектів 
гідродистиляції (2, 3 та 4 год) на урожайність та склад ефірної олії S. sclarea. 

У Ботанічному саду Діомеди Афінського університету, проведено аналізу-
ванння вмісту ліналоолу (5,1-35,8%), ліналілацетату (11,3-37,6%) та склареолу 
(0,0-41,8%) в суцвіттях S. sclarea [5]. 

В Таджикистані отримано гідродистиляцією та проаналізовано за допомогою 
хроматографії олію з рослин Salvia sclarea L. Основні компоненти ефірної олії 
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ліналілацетат (39,2%), ліналоол (12,5%), гермакрен D (11,4%), α-терпінеол (5,5%), 
геранілацетат (3,5%) та (Е) каріофіллен (2,4%) ) [6].

Досліджено цінність антибактеріальної активності ефірної олії шавлії мускат-
ної та структуру ефірної олії. У досліджені автора вона показала антибактеріальну 
активність на усіх дослідах [7].

Дослідження суцвіть шавлії мускатної виконано в Гімалаях. Суцвіття шав-
лії мускатної збирали у 5 різних стадіях: до формування насіння, насіння світло 
зелене, половина насіння коричнева, все насіння коричневе та фаза руйнування 
насіння. Вміст ефірної олії від 0,18 до 0,31%. Основним компонентом олії був 
ліналол 25,38 – 34,32%, ліналілацетат 27,98 –48,59% та склареол 1,02 –1,59%. [8]. 

Saharkhiz M., Ghani A., Hassanzadeh-Khayyat M. вивчали зміни у складі ефір-
ної олії шавлії мускатної у чотирьох різних фенологічних фазах таких як розетка, 
початок стеблування, повне цвітіння, дозрівання. Урожайність ефірної олії була 
0,23; 0,15; 1,36 та 1,35%. Вміст лінололу, ліналолацетату найвищий був у фазу 
повного цвітіння. Результати досліджень показали що є різниця у хімічному 
складі олії в період фенологічних фаз [9]. 

Дослідження Karayel H.B. також присвячені визначенню вмісту ефірної олії 
шавлії мускатної, яку отримували методом гідродистиляції [10]. Наукові дослі-
дженя [11-16] продемонстрували антиоксидантну, нейропротекторну, антиде-
пресивну, протизапальну, протигрибкову, противірусну та протимікробну актив-
ність  ефірної олії шавлії мускатної. 

Різні автори зазначають, що в більшості випадків основними летючими спо-
луками є терпеноїди серед яких лінало та ліналолацетат, вони є основними ком-
понентами ефірної олії, що переважають в суцвіттях. Ці компоненти є основними 
для відміної якісної олії. Також основний компонент склереол шавлії мускатної, 
який використовується як основа для хімічного синтезу амброксу, центрального 
компонента у виробництві парфумерії та альтернативи більш природно отриманій 
амбрі [17-22]. 

Степанова Н.В, Колличева Н.Л., Денисенко О.М. вважають доцільним вико-
ристання ефірної олії для місцевого лікування хвороб пародонта, спричинених 
Staphylococcus aureus, Candida albicans та включення її до складу нових сучасних 
фармакологічних і гігієнічних засобів [23]. Дослідження Кисельова К.Є., Вишне-
вської Л.І. показали, що олія володіє різними фармакологічними властивостями. 
Ефірні олії можуть застосовуватися як зовнішньо, так і внутрішньо, що має широ-
кий спектр їх фармакологічних ефектів [24].

Дослідженнями Меркушева Е.А., Мемишева Л.С., Баранова Н.С. встановлено, 
що за роки досліджень урожайність шавлії мускатної 2-го року вегетації була мак-
симальною при ранньовесенняному і літньому строках сівби (12,4 і 10,0 т / га), 
а 3-го року вегетації – при літньому терміні сівби (3,9т / га). Максимальний збір 
ефірної олії шавлії мускатної 2-го року вегетації склав 26,8 кг/га при ранньовесня-
ній; 24,1 кг / га  та  літньому терміні сівби; 17,3 кг/га при підзимній сівбі, шавлія 
мускатна третього року вегетації – при літньому  терміні сівби (10,8 кг / га); ран-
ньовесняний строк посіву 8,2 кг/га; підзимній 7,8 кг/га [25].

Вміст ефірної олії у суцвіттях шавлії мускатної в онтогенезі схильний до 
значних коливань і залежить від температури повітря, яка зумовлена часом скошу-
вання суцвіть та фоном живлення шавлії мускатної. Максимальна кількість ефір-
ної олії в дослідженнях Ушкаренко В.О., Чабана В.О., отримана при скошуванні 
їх у період з 6 до 11 години або з  19 до 22 години. Внесення мінеральних добрив 
сприяло збільшенню синтезованої  рослинами ефірної олії, на неудобреному фоні 
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живлення найвищий умовний збір склав 5,05 кг/га. Внесення мінеральних добрив 
нормою N60 P30 сприяло збільшенню показника до 14,45 кг/га. Найвищий умовний 
збір  ефірної олії – 51,1 кг/га забезпечив унесення мінеральних добрив нормою 
N60 P90 [26].

Дослідження проводилися у Сицилії (Південій Італії). Шавлію мускатну оці-
нували на придатність вирощування у засушливих умовах та вплив цих умов на 
склад ефірної олії. Науковцями виявлено суттєві якісні та кількісні відмінності 
між олією з суцвіть і листя. Суцвіття багаті ліналілацетатом (35-53%), лінало-
лом (26-29%), і гермакрен D (4–11%), тоді як листки мали  сполуку гермакрен 
D (68–69%) і відносно велика кількість біциклогермакрену (6–8%) і каріофілен 
(6%). Важливі відмінності спостерігається між оліями із зібраних суцвіть на двох 
різних стадіях розвитку. Суцвіття у повне цвітіння багатше на ліналоол, -терпі-
неол і гермакрен D, порівняно з суцвіттями на початку стиглості насіння, але ліна-
лілацетат показав протилежну тенденцію [27].

Рядом вчених [28-30] досліджено хімічний склад та біологічні властиво-
сті ефірних олій Salvia officinalis та Salvia sclarea. Дослідженно, морфологічні 
та виробничі характеристики, ефірну олію з первинних і вторинних суцвіть мето-
дом парової дистиляції.

Постановка завдання. Мета дослідження – визначення умовного збору ефір-
ної олії з суцвіть та лисків шавлії мускатної залежно від строку сівби та норми 
висіву насіння в умовах Західного Лісостепу.

Дослідження виконувалося на дослідних ділянках кафедри садівництва і вино-
градарства, землеробства та ґрунтознавства Подільського державного аграр-
но-технічного університету (зараз Заклад вищої освіти «Подільський державний 
університет»). У досліді вивчалися наступні фактори: фактор А – строк сівби 
(весняний, літній); фактор В – норма висіву насіння (4, 6, 8 та 10 кг/га). Облікова 
площа ділянки 50 м2. Повторність триразова. Всі обліки, спостереження та аналізи 
здійснювались відповідно загальноприйнятих методик.

Виклад основного матеріалу дослідження. Наші дослідження показали, що 
в умовах Західного Лісостепу, шавлія мускатна здатна забезпечити умовний збір 
ефірної олії з суцвіть в межах 16,30-10,23 кг/га залежно від строку сівби, норми 
висіву насіння та погодно-кліматичних умов року.

Коефіцієнт варіації в умовах 2020 року змінювався від 6,81 до 3,56% (табл. 1).

Таблиця 1
Умовний збір ефірної олії з суцвіть шавлії мускатної   

залежно від строку сівби та норми висіву насіння, кг/га (2020 рік)
Строк 
сівби 

(фактор А)

Норма висіву 
насіння, кг/

га (фактор В)

Повторність Розмах 
варіації
( R), кг

Коефіцієнт 
варіації (V), 

%І ІІ ІІІ

Весняний

4 12,1 11,4 12,5 1,1 4,67
6 (контроль) 15,6 14,1 14,8 1,5 5,06

8 16,5 17,3 15,1 2,2 6,81
10 14 14,8 15,2 1,2 4,16

Літній

4 10,8 11,4 11,6 0,8 3,64
6 12 12,1 13,1 1,1 4,92
8 13,5 14,6 12,8 1,8 6,67
10 11,3 10,8 11,6 0,8 3,56
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Залежно від умов року та досліджуваних факторів найменша варіабельність 
спостерігалася 0,8 кг за літнього строку сівби, найбільша 2,2 кг за весняного 
строку сівби.

Аналогічну тенденція мали показники в 2021 році, проте вплив досліджуваних 
факторів різнився. Коефіцієнт варіації змінювався від 6,52 до 2,93 % (табл. 2).

Таблиця 2
Умовний збір ефірної олії з суцвіть шавлії мускатної  залежно  

від строку сівби та норми висіву насіння, кг/га (2021 рік)

Строк 
сівби 

(фактор А)

Норма висіву 
насіння,  

кг/га 
(фактор В)

Повторність Розмах 
варіації 
(R), кг

Коефіцієнт 
варіації (V), 

%І ІІ ІІІ

Весняний

4 9,5 10 9,1 0,9 4,51
6 (контроль) 12,1 11,2 11,1 1 4,8

8 15,3 14 13,5 1,8 6,52
10 12,4 13,1 13,1 0,7 3,11

Літній

4 8,9 8,5 8,4 0,5 3,02
6 10,1 9,8 9,2 0,9 4,74
8 13,1 12,4 11,5 1,6 6,49
10 10,5 10,3 9,9 0,6 2,93

З даних таблиці видно що найменша варіабельність спостерігалася 0,6 кг 
за літнього строку сівби, найбільша 1,8 кг за весняного строку сівби.

Таблиця 3
Умовний збір ефірної олії з суцвіть та листків з шавлії мускатної, кг/га 

(середнє за 2020–2021рр.)
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 %

В
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й 4 12,00 -19,1 9,53 -17 6,70 -22,1 5,30 -20
6 (К) 14,83 0 11,47 0 8,60 0 6,63 0

8 16,30 9,9 14,27 24,4 9,73 13,1 8,57 29,3
10 14,67 -1,1 12,87 12,2 6,03 -29,9 5,60 -15,5

Л
іт

ні
й

4 11,27 -24,0 8,60 -25 5,90 -31,4 4,97 -25
6 12,40 -16,4 9,70 -15,4 7,27 -15,5 5,97 -10
8 13,63 -8,1 12,33 7,5 8,03 -6,3 6,07 -8,4
10 11,23 -24,3 10,23 -10,8 5,10 -40,1 4,80 -27,6

Примітка: К  – контроль (весняний строк сівби, норма висіву насіння 6 кг/га)
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Протягом другого року вегетації шавлії мускатної максимальний показ-
ник умовного збору ефірної олії з суцвіття становив 16,30 кг/га, а мінімальний 
11,23 кг/га. Умовний збір ефірної олії з листя шавлії мускатної протягом 2020 року 
коливався в межах від 9,73 до 5,10 кг/га (табл. 3).

У розрізі років досліджень спостерігався вплив досліджуваних факторів 
на умовний збір ефірної олій з  шавлії мускатної в умовах Західного Лісостепу 
(рис. 1).

 

  

Рис. 1. Різниця до контролю в зборі ефірної олії з листків шавлії мускатної залежно 
від досліджуваних факторів (середнє за 2020–2021 рр.)

Висновок. В умовах Західного Лісостепу доцільно вирощувати шавлію 
мускатну як ефіроолійну, лікарську та ароматичну рослину. Найбільший  умов-
ний збір ефірної олії з суцвіть та листків шавлії мускатної отримано  у другий рік 
вегетації рослин за весняного строку сівби (друга декада квітня) та норми висіву 
насіння 8 кг/га. 
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Вирощування суниці содової – є одним з найбільш перспективних видів підприємницької 
діяльності в сучасному сільському господарстві. Однією з най вирішальних причин цього 
є досить висока врожайність культури, рентабельність та окупність капіталовкладень. 
В той же час у відповідності з ґрунтово-кліматичними умовами України вимоги культури 
дозволяють вирощувати цю ягоду з мінімальними капіталовкладеннями, але водночас 
з максимальними шансами на успіх.

Однією з головних умов отримання високих та сталих врожаїв культури є засто-
сування мульчуючих та покрівельних матеріалів при вирощуванні ультра ранніх сортів 
у поєднанні з застосуванням систем крапельного зрошення та екологічно збалансованої 
системи удобрення. Однією з безумовних переваг застосування крапельного зрошення 
є можливість кореневого підживлення при вирощуванні суниці. Однак при плануванні 
фертигаційних заходів, необхідно максимально наблизитися до динаміки споживання 
елементів живлення на різних етапах розвитку культури та мінімізувати негативний 
вплив системи удобрення та якість продукції за рахунок застосування біопрепаратів. 
Застосування систем крапельного зрошення не тільки вирішує питання в достатньому 
забезпеченні рослин вологою, але й гарантує отримання прибавки вражаю з одночасним 
підвищенням його товарності. Підсилюючим ефектом для отримання відмінної товарної 
продукції ягід є одночасне застосування мульчуючих та покривних матеріалів при вирощу-
ванні суниці садової на грядах. А це в свою чергу дозволяє отримати більш ранню, а отже 
й більш дорогу продукцію. Додатковим бонусом у використанні мульчуючих матеріалів 
є економія затрат при боротьбі з бур’янами, хворобами та небажаним вкоріненням вусів.

Таким чином, у ході досліджень було встановлено вплив добрив N80P40K60 та біопрепа-
ратів ЕМ 5М та ЕМ Агро на продуктивність рослин суниці садової. З високою врожайні-
стю виділили сорти Азія Альба та Хоней. У варіанті із спільним застосуванням біопре-
паратів ЕМ Агро та ЕМ 5 ЕМ 5М, в середньому збільшення продуктивності склала 8%.


