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The sowing qualities of seeds of medicinal plants: forest mallows (Malva sylvestris L.), coneflower 

(Echinacea purpurea (L.) Moench.), pale coneflower (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.), St. John's wort 
(Hypericum perforatum L.) cornflower (Centaurea cyanus L.) depending on the effect of stratification at a 
temperature of + 3 0C for 15, 30 and 45 days, were studied. The control was seeds, which were stored for the 
same period at a temperature of + 20 0C. In the seeds of forest mallows after stratification lasting 15 days, 
the germination energy increased significantly, by 65.6 %, and laboratory germination – by 46 % relative to 
the control; longer holding of the seeds was ineffective. In Echinacea purpurea the stratification significantly 
increased these indicators. Germination energy increased by 9–20 % and amounted to 78–82 %, and 
laboratory germination – by 10.2–13.4 % and reached 93 % after 45 days of stratification. As a result of 
stratification of pale coneflower seeds, germination energy after 15 days increased 1.3 times (up to 72 %), 
after 30 days – 1.36 times (up to 79 %), and after 1.5 months – 1.26 times (up to 82 %) relative to the 
control. Similar patterns were observed in determining laboratory germination. Our studies of cornflower 
seeds show that stratification for 15 days did not lead to a significant increase in both germination energy 
and laboratory germination. Longer duration of reduced temperatures led to a significant increase in 
germination energy by 7.5–10.0 %, and did not significantly affect laboratory germination (+3.4 % – + 
5.7 % relative to the control). The study of the stratification effect on St. John's wort seeds shows that after 
15–30 days of stratification, germination energy increased by 2–3 % in comparison with the control, and 
after 45 days – by 13 %. Laboratory germination increased by 1.05; 1.09; 1.18 times, respectively, which 
indicates the effectiveness of keeping the seeds of St. John's wort for 1.5 months at low temperatures. The 
conclusion about the efficacy of applying stratification of seeds of medicinal crops has been made. 
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Досліджено посівні якості насіння лікарських рослин: калачиків лісових (Malva sylvestris L.), ехіна-

цеї пурпурової (Echinacea purpurea (L. Moench.), ехінацеї блідої (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.), звіро-
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бою звичайного (Hypericum perforatum L.) та волошки синьої (Centaurea cyanus L.) залежно від дії 
стратифікації при температурі +3 0С протягом 15, 30 та 45 діб. Контролем слугувало насіння, яке 
зберігалося такий же термін за температури +20 0С. У насіння калачиків лісових після стратифі-
кації тривалістю 15 діб енергія проростання суттєво зростала на 65,6 %, а лабораторна схожість 
– на 46 % відносно контролю; більш тривале витримування насіння було малоефективним. У ехінацеї 
пурпурової стратифікація суттєво збільшила вказані показники. Енергія проростання зросла на  
9–20 % і становила 78–82 %, а енергія проростання – на 10,2–13,4 % і досягла 93 % після 45 діб 
стратифікації. Внаслідок стратифікації насіння ехінацеї блідої енергія проростання через 15 діб 
зросла в 1,3 раза (до 72 %), через 30 діб – в 1,36 раза (до 79 %), а через 1,5 місяця – в 1,26 раза (до 
82 %) відносно контролю. Такі закономірності простежувалися і при визначенні лабораторної схо-
жості. Наші дослідження насіння волошки синьої свідчать, що стратифікація протягом 15 діб не 
призвела до суттєвого збільшення  як енергії проростання, так і лабораторної схожості. Більш 
тривалий термін дії понижених температур призвів до суттєвого збільшення енергії проростання 
на 7,5‒10,0 %, і недостовірно вплинув на лабораторну схожість (+3,4 % – +5,7 % до контролю).  
Вивчення впливу стратифікації на насіння звіробою свідчить, що після 15–30 діб стратифікації  
енергія проростання збільшилась на 2–3 % до контролю, а через 45 діб – на 13 %.  Лабораторна 
схожість зросла в 1,05; 1,09; 1,18 раза відповідно, що свідчить про ефективність витримування на-
сіння звіробою 1,5 місяця при понижених температурах. Зроблено висновок про ефективність за-
стосування стратифікації насіння лікарських культур. 

Ключові слова: лікарські рослини, стратифікація, ехінацея пурпурова, ехінацея бліда, калачики лі-
сові, волошка синя, звіробій звичайний. 

 
Вступ 
Для лікарського рослинництва високі посівні якості насіння є важливою передумовою створення 

продуктивної плантації. Від цього залежить урожайність і якість сировини, комерційна успішність 
проекту [1]. Через те, що більшість з них інтродуковано відносно недавно, однією з характерних осо-
бливостей насіння є здатність перебувати у стані спокою [2]. Поряд із певними перевагами, спокій 
насіння у лікарських культур часто стає причиною зріджених сходів. Для багатьох культур спокій 
обумовлений біологічними особливостями і відноситься до органічного спокою [2]. За 
М. Г. Ніколаєвою, органічний спокій поділяється на екзогенний, ендогенний та комбінований [1]. Для 
його подолання застосовують різні методи, які впливають на морфологічні, анатомічні чи фізіологіч-
ні особливості насіння. 

Варто зазначити, що питання регуляції посівних якостей лікарських рослин наведені в літературі 
фрагментарно і стосуються тих видів, які мають комерційний інтерес. Прагнення до поліпшення про-
ростання насіння ехінацеї, особливо ехінацеї вузьколистої (Echinacea angustifolia DC.), у якої приро-
дний рівень схожості становить 3–15 %, призвело до різнопланових досліджень методів подолання 
спокою у представників вказаного роду. Було вивчено дію на насіння неорганічних солей [3], регуля-
торів росту [4–6], стратифікації [4, 5, 7, 8], механічної скарифікації [4, 9], світла [4, 10], поєднання 
світла і стратифікації [8]. Є відомості, що насіння  звіробою звичайного і волошки синьої майже не 
мають фізіологічного періоду спокою [1].  

Метою наших досліджень було вивчення посівних якостей насіння лікарських рослин залежно від 
дії стратифікації.  

 
Матеріали і методи досліджень 
Дослідження проводили на кафедрі землеробства і агрохімії імені В. І. Сазанова Полтавської дер-

жавної аграрної академії протягом 2014–2020 років. Насіння калачиків лісових (Malva sylvestris L.) 
(2019–2020 рр.), ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L. Moench.) (2015–2017 рр.), ехінацеї блідої 
(Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.) (2015–2017 рр.), звіробою звичайного (Hypericum perforatum L.) 
(2016‒2018 рр.) та волошки синьої (Centaurea cyanus L.) (2014–2016 рр.) через два місяці після зби-
рання, витримували при температурі +3 0С протягом 15, 30 та 45 діб, після чого пророщували їх у 
чашках Петрі у чотириразовій повторності, визначали енергію проростання та лабораторну схожість. 
Паралельно закладали на пророщування насіння, яке зберігалося за температури 20 0С як контроль. 
Порівняння даних слугувало оцінкою ефективності стратифікації. Визначення посівних якостей про-
водили згідно з ДСТУ 2240-93, ДСТУ 3657-97, ДСТУ 7666-2014 [11–13]. 
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Результати досліджень та їх обговорення 
Відомо, що насіння калачиків не має вираженого періоду спокою після збирання [14]. Водночас є 

актуальним вивчення і застосування певних заходів для поліпшення їх посівних якостей [15]. Як сві-
дчать результати, наведені на рисунку 1, у наших дослідах стратифікація позитивно впливала як на 
енергію проростання, так і на лабораторну схожість насіння. 

Варто відзначити, що без стратифікації посівні якості поступово зростали: через 15 діб енергія 
проростання становила 21 %, 30 діб – 42 %, 45 діб – 50 %. Лабораторна схожість, відповідно, стано-
вила 25 %, 44 %, 56 %, що свідчить про фізіологічне достигання насіння під час проведення досліду. 
Після стратифікації при температурі +3 0С через 15 діб енергія проростання суттєво зростала на 
65,6 %, а лабораторна схожість – на 46 % до контролю. Більш тривале витримування насіння було 
малоефективним: після 30 діб енергія проростання збільшувалась на 9,5 %, лабораторна схожість – на 
7,6 %, а через 45 діб – на 6,6 % та 2,3 %, що не підтверджувалося статистично. Отже, наші попередні 
дослідження дають змогу зробити висновок, що посівні властивості насіння калачиків лісових зрос-
тають після стратифікації. До того ж тривалість витримування потребує подальшого уточнення для 
оптимізації умов зберігання.  

 

  
Рис. 1. Посівні якості насіння калачиків лісових залежно від терміну стратифікації  

Варіант 1 – +20 0С (контроль), варіант 2 – стратифікація при +3 0С. 
 
У ехінацеї посівні якості насіння можуть варіювати досить суттєво. За даними [16], енергія проро-

стання у ехінацеї пурпурової становила в середньому 40,32 %, а у ехінацеї блідої 8,16 %. Лабораторна 
схожість коливалась у межах 36,7 % до 94,0 % та від 3,3 % до 66,0 % відповідно. Значно нижчими 
були значення польової схожості: у ехінацеї пурпурової – 28,47 %, а ехінацеї блідої – 14,46 %. Автори 
відзначають, що у обох видів ехінацеї процент проростання свіжозібраного насіння був низьким: від 
3,0 % до 15,3 %. Отже, виникає необхідність пошуку прийомів підвищення посівних якостей насіння. 
В наших дослідженнях насіння ехінацеї пурпурової без стратифікації найбільш суттєво зростала ене-
ргія проростання через 30–45 діб з початку досліду (на 10–13 %). Схожість при цьому  становила на 
рівні 78–82 %. Стратифікація суттєво збільшила вказані показники. Енергія проростання залежно від 
терміну зросла на 7 % і становила 78–82 %, а енергія проростання – на 10–11 % і досягла 93 % після 
45 діб стратифікації (рис. 2).  
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Рис. 2. Посівні якості насіння ехінацеї пурпурової залежно від терміну стратифікації 

Варіант 1 – +20 0С (контроль), варіант 2 – стратифікація при +3 0С. 
 
У ехінацеї блідої  в контролі енергія проростання та лабораторна схожість протягом досліду збі-

льшувалась несуттєво: з 55 % до 65 % та з 68 % та 76 % відповідно (рис. 3). Внаслідок стратифікації 
енергія проростання вже через 15 діб зросла в 1,3 раза (до 72 %), через 30 діб – в 1,36 раза (до 79 %), а 
через 1,5 місяця – в 1,26 раза (до 82 %) відносно контролю. Такі ж закономірності простежувалися і 
при визначенні лабораторної схожості. Через 15 діб вона зросла з 68 % до 82 % (в 1,2 раза), через мі-
сяць – з 70 % до 85 % (в 1,21 раза), а через 1,5 місяця – з 76 % до 88 % (в 1,16 раза). Загалом для ехі-
нацеї стратифікація позитивно вплинула на посівні якості насіння. 

 

 

Варіант 1 Варіант 2
15 діб 68 82
30 діб 70 85
45 діб 76 88
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Рис. 3. Посівні якості насіння ехінацеї блідої залежно від терміну стратифікації 

Варіант 1 – +20 0С (контроль), варіант 2 – стратифікація при +3 0С. 
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Волошка синя – перспективна культура, вирощується як лікарська, декоративна рослина. Насіння 
здатне проростати вже при температурі +2 0С, її можна сіяти восени (як озиму чи підзимню культуру) 
або рано навесні [17]. Відомо, що при температурі +2 0С насіння починає проростати на 12 добу, 
+5 0С – на 7 добу, а при +15 0С – на другу добу. Схожість при цьому становила 70–78 %. Насінню во-
лошки притаманні високі посівні якості та відсутність післязбирального періоду спокою [17]. Водно-
час нам не відомі результати дії стратифікації на її насіння. Наші дослідження свідчать, що в контролі 
через 15 діб енергія проростання становила 75 %, а подальшому не перевищувала 80 % (рис. 4). Ла-
бораторна схожість зростала із 82 % (через 15 діб) до 88  (через 1,5 місяці). Стратифікація 15 діб не 
призвела до суттєвого збільшення  як енергії проростання, так і лабораторної схожості. Більш трива-
лий термін дії понижених температур призвів до суттєвого збільшення енергії проростання на  
7,5– 10,0 %, і не достовірно вплинув на лабораторну схожість (+3,4 % – +5,7 % до контролю).  

 

  
Рис. 4. Посівні якості насіння волошки синьої залежно від терміну стратифікації 

Варіант 1 – +20 0 С (контроль), варіант 2 – стратифікація при +3 0С. 
 
Перспективною та важливою лікарською рослиною є звіробій звичайний. Через уведення його в 

культуру дослідження посівних якостей насіння представляє виробничий інтерес. Згідно з даними 
О. Ю. Маковецької, насіння природних популяцій не потребувало стратифікації і схожість досягала 
100 % [18]. До того ж відомо, що насіння звіробою після сівби часто не сходить на перший рік ство-
рення плантації [19, 20]. У контролі без стратифікації посівні якості насіння майже не змінювалися: 
енергія проростання було на рівні 70–72 %, а схожість – 76–78 %. Після 15 діб стратифікації енергія 
проростання збільшилася на 2 % до контролю, через 30 діб – на 3 %, а через 45 діб – на 13 %. Лабора-
торна схожість внаслідок стратифікації зросла в 1,05; 1,09; 1,18 раза відповідно, що свідчить про ефе-
ктивність витримування насіння звіробою 1,5 місяця при понижених температурах.  
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Рис. 5. Посівні якості насіння звіробою звичайного залежно від терміну стратифікації 

Варіант 1 – +20 0С (контроль), варіант 2 – стратифікація при +3 0С. 
 
Висновки 
Проведені досліди дають змогу зробити висновок, що стратифікація при температурі +3 0С є ефек-

тивним методом подолання післязбирального спокою насіння лікарських культур. Для калачиків лі-
сових 15 діб стратифікації насіння було достатньо для підвищення енергії проростання на 65,6 %, а 
схожості – на 46 % відносно контролю. У ехінацеї пурпурової більш ефективним виявилося витриму-
вання насіння при понижених температурах протягом 30–45 діб. При цьому енергія проростання зро-
стала на 7 %, а схожість – на 10–11 %. У ехінацеї блідої стратифікація протягом усіх термінів позити-
вно впливала на посівні якості насіння: енергія проростання була більшою, ніж контроль на 17–21 %, 
схожість – на 12–15 %. Насіння волошки майже не змінювали свої посівні якості після витримування 
при температурі +3 0С. Для насіння звіробою найбільш ефективним варіантом була стратифікація 
протягом 1,5 місяці: енергія проростання та схожість збільшувалася на 13–14 % відносно контролю. 
Метод стратифікації насіння для лікарських рослин має перспективу, потребує подальшого вивчення 
та уточнення, її терміни протребують індивідуального видового підходу. 
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