
Князюк О. В., Глига А.Д., Гусак Т. В., Ткачук В. А. 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського 

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД 

ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ 

 

Ехінацею пурпурову, як і інші лікарські ефіроолійні рослини, вирощують 

задля отримання ефірної олії з листків, стебел та суцвіть, яка діє спазмолітично, 

седативно,жовчегінно, поліпшує травлення [2–4, 7, 9]. Заготовлюють рослину 

як лікарську сировину на початку або під час масового цвітіння [1, 10]. 

Продуктивність рослин залежить від прийцомів їх вирощування [5, 6, 8, 11, 12]. 

Основним показником індивідуальної продуктивності ехінацеї 

пурпурової, як і інших рослин, є зелена масса рослини та суцвіть. В процесі 

росту і розвитку, застосування прийомів вирощування лікарських рослин, як і 

даної культури, маса рослини зростала та змінювалось співвідношення її 

частин. Так, у фазу бутонізації масса листків складала 2,1–3,1 г або 37,5–38,3 %, 

а в період массового цвітіння рослин ехінацеї – 4,7–7,8 г або 38,0–51,7 %. При 

висаджуванні розсади з міжряддям 15 см масса листків у фазі бутонізації 

зростала на 8,1 % (в порівнянні з міжряддям 45 см), а при массовому цвітінні – 

на 13,7 %. При більш щільному розміщенні рослин на площі (міжряддя 15 см) 

відмічений приріст маси суцвіть, так як сформувалася більша кількість 

продуктивних пагонів першого порядку. За широкорядного способу 

висаджування рослин (міжряддя 45 см) в період массового цвітіння відмічена 

більша масса стебел (5,1 г), але на відгалужених стебел 2-го і 3-го порядків 

суцвіть було менше. Аналіз урожаю ехінацеї пурпурової показав, що 

максимальної величини він досягав за строку висаджування розсади 20 квітня 

при міжрядді 45 см –7,9 кг/10 м2 (табл. 1). Висаджування розсади ехінацеї 

пурпурової в більш пізні строки (1.05 і 10.05) призвело до зниження 



врожайності зеленої маси на 1,1–1,7 кг/10 м2. Збільшення ширини міжрядь (до 

45 см) впливало на зростання врожайності ехінацеї пурпурової, яка складала 

5,4–7,9 кг/ 10м2. 

Таблиця 2  

Урожайність зеленої маси ехінацеї пурпурової залежно від строків 

висаджування розсади і ширини міжрядь, кг/10 м2 

 

Таким чином, для формування високої продуктивності ехінацеї 

пурпурової найбільш сприятливі умови складаються за строку висаджування 

розсади 20 квітня, оскільки при цьому відмічена максимальна врожайність 

зеленої маси. Збільшення ширини міжрядь (до 45 см) сприяє підвищенню 

врожайності культури, а також індивідуальних показників продуктивності 

(площа листкової поверхні; зелена маса рослини, листків та стебел). Більш 

щільне розміщення рослин на площі (міжряддя 15 см) сприяло утворенню 

більшої маси суцвіть.  
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