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Резюме: Представлені результати досліджень вивчення різних строків сівби на 
продуктивність волошки синьої (Centaurea cyanus L.). Встановлено, що за умов 
підзимнього і весняного строків сівби подовжується період цвітіння рослини й 
підвищується продуктивність агроценозу. 
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Волошка синя (Centaurea cyanus L.) широко використовується в народній 
медицині як седативний, протизапальний, діуретичний засіб, застосовується 
при гепатиті, алергічних дерматитах, фурункульозах [1, 3]. Вона включена в 
діючу нині вітчизняну фармакопею як сечогінний, протизапальний, 
дезінфікуючий засіб, має жовчогонні властивості, поліпшує функції травлення. 
Препарати на основі волошки синьої добре діють в разі захворюваннь нирок і 
сечовивідних шляхів (ниркокам’яна хвороба, пієліт, уретрит, цистит, нефроз), 
печінки і жовчовивідних шляхів, при кон’юнктивіті, блефариті [1, 2]. Широко 
відома антибактеріальна та антифунгінальна активність більшості видів 
волошки. Зустрічаються відомості про можливість використання видів роду 
Centaurea як протипухлинного препарату.  

У зв’язку з обмеженістю культивування волошки як лікарської рослини в 
країнах СНД питання агротехніки вивчалися періодично й фрагментарно. Саме 
тому важливим питанням є вивчення технології вирощування культури, одним 
із елементів якої є строк сівби. 

Як свідчать дослідження, біологічні особливості волошки синьої дають 
можливість вирощувати її із застосуванням різних строків сівби. Це 
обумовлено тим, що волошка здатна розвиватися як зимуюча рослина і, що 
вкрай важливо, насіння волошки починає проростати за температури +2–40С. 
Саме ця обставина є теоретичними засадами створення агроценозів різних за 
часом строків використання. 

До завдань наших досліджень входило вивчення впливу різних строків 
сівби на продуктивність агроценозів волошки синьої. Для цього насіння 
висівали в два строки: восени, у третій декаді жовтня, і навесні – в третю 
декаду квітня. 

За умов підзимнього строку сівби сходи почали з’являтися через 12–18 
діб і до замерзання ґрунту утворилися розвинуті розетки, а за весняної сівби 
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волошка почала сходити вже на 5–8 добу, що пояснюється температурними 
умовами під час проростання. 

Вимірювання висоти рослин показує, що рослини підзимнього строку 
сівби ростуть набагато швидше, досягаючи висоти 29,4 см уже в травні, тоді як 
рослини весняного строку в аналогічний час – лише 7,7 см (рис. 1).  
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Рис. 1. Висота рослин волошки синьої залежно від строків сівби 

Подібна закономірність зберігалася в усі строки сівби. Максимальна 
висота рослин сягала 62–66 см. Нами було встановлено, що із початком 
цвітіння волошки синьої ріст припинявся. 

Підрахунок кількості листків на рослинах доводить суттєву перевагу 
даного показника у рослин підзимнього строку сівби, порівняно із весняним 
(рис. 2).  
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Рис. 2. Кількість листків на рослині волошки синьої залежно від строків сівби 
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Маса листків на одній рослині підзимнього строку сівби у перший відбір 
становила 4,21 г., другий – 10,6 г., третій – 45,6 г. (рис. 3). Відповідно, за умов 
весняного строку сівби – 0,36 г; 2,97 г; 22,1 г. 
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Рис. 3. Маса листків на рослині волошки синьої залежно від строків сівби 
 

Отже, за умов підзимнього строку сівби створюються сприятливі умови 
інтенсивного розвитку рослин весною наступного року і формування надземної 
маси.  

Головною фармацевтичною сировиною волошки синьої є суцвіття, котре 
збирають у фазі цвітіння. Тому строки й тривалість цвітіння плантації має 
виняткове значення для планування циклів збирання сировини, максимального 
збору урожаю. Проведені спостереження дають змогу зробити висновок, що 
рослини підзимнього строку сівби переходять до генеративного періоду 
онтогенезу значно раніше, порівняно з весняним строком (рис. 4).  
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Рис. 4. Кількість суцвіть на рослині волошки синьої залежно від строків сівби. 
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У першу декаду червня (другий строк спостережень) одна рослина 
сформувала 6,7 суцвіть, а через два тижні (третій відбір) – 57,8 шт., серед яких 
були як суцвіття в процесі формування, так і розквітлі кошики. Рослини 
весняного строку сівби в третій строк спостережень лише формували суцвіття 
(12,6 шт/рослину).  

На рослинах підзимнього строку сівби маса суцвіть на третій строк 
відбору становила 12,8 г, на рослинах весняного строку – 3,2 г (рис. 5).  
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Рис. 5. Маса суцвіть на рослині волошки синьої залежно від строків сівби 
 

Усе викладене вище доводить, що за умов підзимнього строку сівби 
рослини більш активно розвиваються навесні наступного року, що викликає 
зсув генеративного періоду онтогенезу у більш ранні терміни. Особливості 
росту і розвитку волошки можуть бути корисними для планування, створення 
та експлуатації лікарських агроценозів. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ВАСИЛЬКА СИНЕГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
СРОКОВ СЕВА 
Загорулько С.П., Поспелова А.Д., Данилец Р.А. 
Представлены результаты исследований изучения разных сроков посева на 
продуктивность василька синего (Centaurea cyanus L.). Установлено, что при 
подзимнем сроке посева продлевается период цветения и повышается 
продуктивность агроценоза. 
 
PRODUCTIVITY IN CORNFLOWER BLUE DEPENDING ON THE 
SOWING 
Zagorulko S.P., Pospelov A.D., Danilets R.A. 
The results of research studies of different sowing period on productivity of 
cornflower blue (Centaurea cyanus L.) are given. It has been established that the 
sowing in a winter period extended the term of flowering and had increased 
productivity of agrocenosis. 
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