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Васильки справжні або базилік як цінна овочева і ароматично-

смакова рослина у світовому виробництві серед пряних рослин займає 
одне з перших місць, та найбільш пристосований до вирощування у різних 
умовах зовнішнього середовища [2]. 

В Україні спостерігається все більший попит до базиліку, що 
пояснюється потребою населення у розширенні асортименту продуктів 
харчування. В теперішній час неможливо уявити приготування смачної, 
поживної їжі без застосування пряно-ароматичних рослин [1]. 

Васильки справжні вирощують безрозсадним і розсадним способом. 
За розсадного способу – насіння висівають на глибину 0,5 см з відстанню 
між рослинами 3–5 см у кінці березня – квітні у ящики або касети. 
Ґрунтосуміш для вирощування розсади повинна бути рихлою, мати 
достатню кількість поживних речовин з включенням таких компонентів: 1 
частина торфу, 2 перегною і 1 частина дернової землі. Розсаду вирощують 
з дотриманням всіх технологічних вимог, які включають поливи, 
підтримання оптимальної температури, освітлення та інших вимог рослин. 
Сходи з’являються на 10–15 добу. Після появи другого справжнього 
листка розсаду пікірують у горщечки розміром 6х6 або 8х8 см [3, 4]. 

Ґрунт даної ділянки – чорнозем опідзолений важкосуглинковий з 
добре розвиненим гумусовим горизонтом. 

Дослідження з вивчення продуктивності різних сортів васильків 
справжніх проводилися у 2008–2009 роках на дослідному полі ННВВ 
Уманського НУС. Використовували сорти васильків справжніх вітчизняної 
селекції, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні та каталогу сортів: Кримські фіолетові, Гвоздичний 
аромат, Анісовий аромат, Юнга, що був взятий за контроль. Дослід 
закладався у триразовому повторенні на ділянці прямокутної форми, 
площею 15 м2 та обліковою 10 м2, з розміщенням ділянок на площі 
способом рендомізованих блоків. 

Спостереження за рослинами та облік врожаю проводили за 
методиками, викладеними у працях Г. Л. Бондаренка та ін. (2001), 
З. М. Грицаєнко (2003), В. О. Єщенка та ін. (2005). 

Спостереження за ростом і розвитком васильків справжніх показали, 
що сходи з’явились у всіх варіантах досліду майже одночасно з різницею 
2–10 діб після сівби, що пояснюється біометричним особливостями сортів. 
Аналіз даних показав, що у 2008 році строк сівби всіх сортів був 
однаковим, сходи з’явились через 16 діб у таких сортів як Юнга (К), 
Анісовий аромат, через 19 діб у сорту Кримські фіолетові, через 21 діб у 



сорту Гвоздичний аромат. У 2009 році строк сівби всіх сортів був 
однаковим, сходи з’явились у сортів Кримські фіолетові, Гвоздичний 
аромат через 14 діб, через 15 діб у сортів Юнга (К) та Анісовий аромат. 

Найбільшою висотою рослин на початку росту, відзначався сорт 
Кримські фіолетові 17 см, що переважав контроль на 0,1 см, інші ж сорти, 
такі як Гвоздичний аромат, Анісовий аромат, виявились нижчими, висота 
їх коливалась від 11,1 – 12,1 см, що є меншим за контроль на 5,8–7,8 см. 

Перед збиранням врожаю найбільшою висотою відзначався сорт 
Анісовий аромат 37,1 см, що на 2 см виявився вищим за контроль та сорт 
Кримські фіолетові, який перевищив контроль на 1,4 см. Інші сорти, що 
досліджувалися, що мали висоту від 30,5 до 30,9 см і були менші на 4,2–4,6 
см за контроль. 

Дослідження показали, що умови вирощування та сорт впливають на 
масу рослин. Так у 2008 р. найвищу масу рослин мав сорт Кримські 
фіолетові 167,5 г, що на 109,2 г виявилася більшою за контроль. У 2009 р. 
сорт Кримські фіолетові також показав кращі результати, а саме 159,2 г, 
що на 104,2 г більше за контрольний варіант. 

Найбільшу кількість зеленої маси у 2008 р. з однієї рослини за одне 
скошування було отримано з сорту Кримські фіолетові 36,9 г, що є істотно 
більшим за контроль на 17 г, і сорт Анісовий аромат, що є більшим за 
контроль на 3,7 г, а у 2009 р. найбільшу кількість зеленої маси ми 
отримали від сорту Кримські фіолетові 33,5 г , що на 16,3 г перевищував 
контроль. 

Вищою товарною врожайністю відзначився сорт васильків – 
Кримські фіолетові 5,2 т/га. 

Найвища сума чистого прибутку була у сорту Анісовий аромат, що 
становив відповідно 5904 грн./га. Найменшою сумою чистого прибутку 
відрізнявся контрольний варіант, де вирощувався сорт Юнга – 3375 грн./га. 

Високу товарність урожайність зелені було отримано за 
вирощування васильків справжніх сорту Кримські фіолетові, що 
переважили контроль на 5,6 т/га відповідно, тому в зоні Правобережного 
Лісостепу України економічно вигідно вирощувати цей сорт, за якого 
рівень умовно чистого доходу зріс до 51,1 тис. грн/га відповідно, а рівень 
рентабельності вирощування був найвищим на 121 % у сорту Кримські 
фіолетові. 
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