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Надземна маса ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea) є важливою 

сировиною, яку використовують як в сухому, так і свіжому вигляді в фармації, 
тваринництві, харчовій промисловості [1]. Трава ехінацеї блідої (Echinacea 
pallida) як в сирому, так і сухому вигляді  є цінною сировиною для медицини, 
кормовиробництва, ветеринарії, косметичної промисловості тощо [2]. Кожний із 
органів, який входить до її складу, містить хімічні речовини, які різняться 
кількісно і якісно [3]. Тому важливо знати співвідношення між частинами та 
органами рослин під час збирання у фазу квітування, бо від цього залежить якість 
вирощеної продукції.   

Вивчення і аналіз ростової активності надземної маси ехінацеї пурпурової 
показує, що від початку відновлення вегетації по квітень утворюється лише 0,6 % 
надземної маси. В травні цей показник складав 12,9 %, а в червні – 20,5 %. Але 
найбільші прирости надземної маси спостерігалися у липні  – 66,0 % (рис.1). 

Розрахунки свідчать, що найбільша частка притаманна стеблам – 46,5 %. 
Стеблові листки займають другу позицію – 33,9 %. Ще менший процент у 
сировині містять суцвіття – 17,7 %. Менше всього припадає на розеткові листки – 
1,9 % (рис. 2). Як висновок, для підвищення якості сировини ехінацеї пурпурової 
необхідно розробляти технології і способи, які б могли зменшити частку 
малопродуктивних стебел і підвищити процент суцвіть і листків, які містять 
набагато більше біологічно активних речовин. На нашу думку, це можна досягти 
селекційним шляхом двома напрямками. По-перше, вести селекцію на створення 
сортів із багатьма пагонами на рослині, які б утворювали більше листків. Інший 
шлях – відбір на короткостебловість та високу кількість листків. 

 

відновленн
я вегетації 
- квітень

0,6%
травень

12,9%

червень
20,5%

липень
66,0%

 
Рис. 1.- Ростова активності надземної маси ехінацеї пурпурової генеративного 

періоду онтогенезу 
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Проведений регресійний аналіз багаторічних даних свідчить, що висота 
пагонів була позитивно пов’язана із часткою стебел у сировині, що цілком 
зрозуміло  (рис.3). Коефіцієнт детермінації R2 складав 0,7698. Разом з цим, 
спостерігався негативний корелятивний зв’язок із часткою листків в сировині (R2 
=  0,8764), який ще більший ніж попередній. Слід зауважити, що висота пагонів 
не пов’язана із часткою суцвіть та вегетативних листків (рис.3). Ми вважаємо, 
наші розрахунки в деякій мірі обґрунтовують напрямок селекції на зниження 
висоти пагонів. Це не тільки змінить співвідношення у сировині, але й позитивно 
вплине на біологічну продуктивність за рахунок більш ефективного використання 
сонячної енергії 
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Рис.2. - Структура надземної маси ехінацеї пурпурової  
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Рис. 3. - Взаємозв’язок висоти рослини із елементами структури фітомаси ехінацеї 

пурпурової 
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Дослідження ехінацеї блідої другого року вегетації свідчить, що від 
початку відновлення весняної вегетації до квітня утворювалося 6,8% пагонів. В 
травні ріст  всіх органів ехінацеї був найбільш активний – 49,6%. Він 
продовжувався і під час цвітіння, але не так активно (43,6%). Таким чином, у 
ехінацеї блідої найбільш відповідальними періодами, що визначали урожайність, 
для надземної маси був травень, Саме в ці строки необхідно планувати 
проведення агротехнічних заходів щодо підвищення продуктивності культури.  
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Рис.4. - Ростова активності надземної маси ехінацеї блідої  
генеративного періоду онтогенезу 
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Рис. 5.- Структура надземної маси ехінацеї блідої 

 
 

Структура надземної маси наведена на рисунку 5. Найбільшу частку мають 
стебла – 45,8 %. Стеблові листки у структурі трави мають 28,8 %. Досить велика 
частка у суцвіть – 18,1 %, що є цінним з точки зору якості сировини. Менше 
всього у структурі мають розеткові листки – тільки 7,3 %.  

З огляду на наведені дані, для підвищення якості сировини слід шукати 
способи зниження частки стебел – найменш цінної частини надземної маси. Для 
цього, на нашу думку, слід ширше залучати методи селекції. Сорт ‘Красуня 
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прерій’, створений в Полтавському державному аграрному університеті, 
позиціонован як сорт лікарського напрямку. Інші виведені як декоративні сорти і 
в них не проводився добір на якість сировини. 
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