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Резюме: Досліджено вирощування розсади ехінацеї пурпурової (Echinacea 
purpurea (L.) Moench) в грядах та касетах із наступним висаджуванням її у 
ґрунт. Маса розсади, вирощеної у касетах, була в 1,68 разу більшою від рослин, 
що росли на грядах. У кінці першого року веґетації надземна маса рослин, що 
вирощувалася в касетах, становила в середньому 104,1 г, грядовим способом – 
58,8 г. Спостерігався перехід близько 47 % рослин у генеративну фазу 
онтогенезу вже на перший рік вегетації.  
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Ехінацея – багаторічна рослина родини Айстрові, яку вирощують в 

Україні як лікарську, медоносну, кормову й декоративну культуру [2]. 
Головний спосіб її розмноження – насіннєвий, який показує достатньо стабільні 
результати. Разом із тим, рослини першого року розвиваються повільно, що 
значно ускладнює догляд за посівами. Для утримання плантації чистою від 
бур’янів необхідно проведення двох–трьох механічних і ручних прополювань, 
що потребує значних витрат пального й  праці [1]. 

Все це спонукало нас вивчати розсадний спосіб вирощування ехінацеї, 
який зміг би полегшити боротьбу з бур’янами за рахунок строків садіння 
розсаду у ґрунт [3,4]. З цієї метою нами було досліджено різні способи 
вирощування розсади ехінацеї з наступним її висаджуванням у відкритий ґрунт.   

Перший варіант включав вирощування розсади у грядах. Для цього 
навесні було підготовлено ділянку ґрунту, куди висіяли насіння.  Другий 
варіант включав сівбу у касети. Для вирощування ехінацеї використали 
пластикові касети. Вони заповнювалися ґрунтовою сумішшю, після чого в 
кожну чарунку висівали по дві насінини. Перед сівбою ґрунт поливали, а після 
сівби – мульчували. Обидва варіанти для запобігання пересихання ґрунту 
накривали агроволокном. 

Результати схожості наведені у таблиці 1. Через два тижні вона 
статистично не відрізнялася по варіантах – зійшло 5–8 % насіння. Через три, а 
особливо – чотири тижні, в касетах зійшло набагато більше насіння: на 10–12 
%. Це підтверджує переваги касетного способу вирощування.  

У процесі вирощування розсади проводились спостереження за її 
розвитком, що дало нам змогу зробити висновок: при вирощуванні розсади 
касетним способом рослини краще розвиваються. Це проявляється у збільшенні 
кількості листків на рослині. Так,  перед висаджуванням розсади у відкритий 
ґрунт на рослині, вирощеній у касеті, утворювалося на один лист більше, ніж 
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при вирощуванні на грядах. Для ехінацеї це досить суттєвий показник, 
враховуючи те, що вона розвивається досить повільно. 

 

Таблиця 1 
Схожість залежно від способів вирощування розсади 

Схожість  (%), доби після сівби   Варіанти 

7 14 21 28 
Сівба в гряди 0 5 40 80 
Сівба в касети 0 8 50 92 

НІР 05= 8,5 
  

Облік маси надземної частини розсади (рис. 1) свідчить, що вже на третій 
відбір надземна маса розсади, вирощеної у касетах, в 2,2 разу перевищувала 
розсаду, вирощену на грядах. Надалі ця закономірність зберігається, і на час 
висаджування розсади у ґрунт маса надземної частини касетної розсади 
становила 6,08 г проти 3,61 г у розсади, вирощеної на грядах. 
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 Рис. 1. Маса надземної частини розсади ехінацеї пурпурової залежно від 
способів вирощування 

 
Таким чином, вирощування розсади касетним способом має свої переваги 

перед традиційним способом – вирощуванням розсади на грядах. На час 
висадки її у відкритий ґрунт вона була більш розвинутою, що сприяло 
ефективному подальшому росту й розвитку.    
 Розсада висаджувалася у відкритий ґрунт за схемою 45х25 см у третій 
декаді червня. Слід зазначити, що розсада, вирощена у касетах, приживалася 
краще. Це пояснюється тим, що коренева система при пересаджуванні касетної 
розсади була не пошкоджена. Рослини швидше адаптувалися після пересадки, 
раніше починали ростову активність, краще реагували на сонячну інсоляцію. 
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 За рахунок цього рослини розсади, вирощеної касетним способом, росли  
більш інтенсивно, про що свідчать наші спостереження, проведені у вересні 
(рис. 2).  Продуктивність рослин розсади, вирощеної на грядах, становила  58,8 

Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали Міжнародної науково–практичної інтернет–конференції. – Полтава, 2012.



г. Водночас, касетна розсада розвивалася швидше, внаслідок цього 
продуктивність надземної маси становила 104,1 г. 
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 Рис. 2. Продуктивність надземної маси ехінацеї пурпурової залежно від 
способів вирощування 

  
 Слід зауважити, що внаслідок розсадного розмноження ехінацеї 
подовжується  веґетаційний період, що сприяє переходу рослин до 
генеративного розвитку. На час проведення обліку рослини ехінацеї, вирощені 
на грядах, не утворювали пагонів і суцвіть. В той же час 47 % касетної розсади 
утворили суцвіття, а деякі особини навіть зацвіли (табл. 2.). 
 

Таблиця 2 
Структура надземної маси ехінацеї під час збирання залежно від способів 

вирощування розсади 
Спосіб 
вирощування 

Листки, 
г 
% 

Стебла,  
г 
% 

Суцвіття,  
г 
% 

На грядах 58,8 
100 

- - 

У касетах 69,2 
66,5 

25,1 
24,1 

9,8 
9,4 

 
Облік свідчить, що в структурі надземної маси касетної розсади 66,5 % 

становлять листки, 24,1 % – стебла і 9,4 % – суцвіття. Таким чином, уже на 
перший рік веґетації можна отримати високоякісну сировину трави ехінацеї. 

Проведені дослідження дають підстави зробити висновок, що розсадна 
технологія вирощування ехінацеї є більш енерґоощадливою й дозволяє суттєво 
зменшити витрати на боротьбу з бур’янами в посівах, оскільки сходи ранніх 
ярих і пізніх ярих бур’янів можна ефективно знищити агротехнічним способом 
без застосування людських ресурсів. Отримання високоякісної сировини 
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економічно вигідно і дасть можливість  уже на перший рік окупити витрати на 
вирощування розсади і формування плантації. 
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РАССАДНЫЙ СПОСОБ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ВЫРАЩИВАНИЯ ЭХИНАЦЕИ 
Максименко Н.Т. 
Исследовалось выращивание рассады эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea 
(L.) Moench) в грядах и кассетах с дальнейшим высаживанием её в грунт. Масса 
рассады, выращенной в кассетах, была в 1,68 раз больше растений, 
выращенных на грядах. В конце первого года вегетации надземная масса 
растений, которые выращивались кассетным способом, составляла 104,1 г., 
грядовым способом – 58,8 г. Уже на первый год вегетации наблюдался переход 
в генеративную фазу онтогенеза около 47% растений. 
 
SEEDLINGS METHOD AS AN ELEMENT OF INTENSIFICATION OF 
CULTIVATION PURPLE CONEFLOWER 
Maksimenko N.T. 
We studied the growth of seedlings of purple coneflower (Echinacea purpurea (L.) 
Moench) in the bed in garden and cassettes with further it bedding out in a soil. The 
mass of seedlings in trays-method was 1.68 times greater than plants grown on 
garden bed. At the end of the first year of vegetation aboveground mass of plants that 
are grown cassettes-method was 104.1, the garden bed -way - 58.8. On the first year 
of vegetation transition was observed in the generative phase of ontogeny to 47 % of 
the plants. 
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