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Підвищення попиту населення на препарати натурального походження, які 
стимулюють імунну систему організму посприяло зростанню популярності вирощування 
сировини лікарських трав. Серед багатьох лікарських рослин види роду Ехінацея входять до 
десяти найбільш популярних серед виробників та споживачів в світі [2]. Це пояснюється 
перш за все їх природними імуномодулюючими, протизапальними і бактеріостатичними 
властивостями [3]. 

Збільшення попиту на сировину ехінацеї характерне і для України, при цьому 
вітчизняний ринок включає не тільки свіжі та сухі кореневища з коренями, але й надземну 
частину, яка заготовлюється під час цвітіння. 

Урізноманітнився і ринок продуктів переробки сировини. Це вже не тільки спиртова 
настойка коренів, але й екстракти, мазі, креми, бальзами, лікарські збори та чаї, ціла низка 
харчових та кормових добавок. 

В Україні препарати з ехінацеї виробляють Борщагівський хімфармзавод, АТ 
«Лубнифарм», а також Тернопільська, Київська, Кіровоградська, Харківська фармацевтичні 
фабрики тощо.  

В Україні вивчають і вирощують два види ехінацеї: ехінацею пурпурову (Echinacea 
purpurea (L.) Moench) і ехінацею бліду (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.). На Полтавщині 
зосереджено більше 80% посівних площ ехінацеї в Україні. 

Розширення виробничих площ потребує системи насінництва для ехінацеї. Особливо 
гостро ця проблема постає при вирощуванні ехінацеї блідої, у якої лабораторна схожість не 
буває вищою 60–70%. Фармакологічна спрямованість об'єкту досліджень спонукає до 
пошуку екологічно-безпечних шляхів вирішення цього питання. 

Наші дослідження біли присвячені регулюванню посівних якостей ехінацеї блідої із 
використанням передпосівної обробки насіння. Для цього в лабораторних умовах нами було 
проведено обробку насіння та порівняльний аналіз схожості та енергії проростання насіння. 
Принциповим при виборі методів обробки лікарської сировини для нас були два аспекти: 
екологічна чистота та доступність у використанні [1]. 

Для порівняння були взяті наступні варіанти: 
 обробка насіння ехінацеї блідої електромагнітним полем УВЧ діапазону; 
 замочування насіння у 0,001%-ному розчині гумату натрію; 
 замочування насіння у 1%-ному розчині хелатного комплексного добрива 

«Наномікс»; 
 замочування насіння у суміші 0,001%-го розчину гумату натію та 1%-ого розчину 

хелатного комплексного добрива «Наномікс»; 
 замочування насіння у суміші 0,05%-го розчину високоактивного гуміново-

фульвового препарату «Лігногумат» та 0,2%-го розчину комплексного препарату «Альбіт» 
(регулятор росту, антистресант, мікродобриво); 
 контроль – сухе насіння. 
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Визначення енергії проростання насіння ехінацеї блідої залежно від проведеної 
передпосівної обробки насіння засвідчило, що при обробці вона коливалася на рівні 48,5 – 
56%, що значно перевищує контроль (44%). Найкращу енергію проростання показали 
варіанти із замочуванням у розчині препарату «Наномікс» (54,5%) та суміші препаратів 
«Лігногумат» та «Альбіт» (56%). 

Після визначення лабораторної схожості насіння ехінацеї блідої загальна тенденція 
збереглася. Так, схожість насіння у контролі склала 45%, тоді як оброблені варіанти суттєво 
випередили цей рівень – лабораторна схожість коливалася в межах від 50 до 59%. У всіх 
варіантах застосування передпосівної обробки вплинуло головним чином на показник енергії 
проростання, тому визначення схожості не змінило перевагу варіантів із замочуванням у 
розчині препарату «Наномікс» (56,5%) та суміші препаратів «Лігногумат» та «Альбіт» (58%). 
Лише обробка насіння ехінацеї блідої електромагнітним полем УВЧ діапазону суттєво 
вплинула на лабораторну схожість, яка становила 59%, що на 14% вище порівняно з 
контролем. Провівши аналіз схожості насіння за кожний день досліду, можна сказати, що 
максимальна кількість насінин проростала на 3-4 день досліду, і ці показники сягали значень 
від 18 до 24 насінин. 

 
Рис.1. Енергія проростання та лабораторна схожість насіння ехінацеї блідої залежно від 

передпосівної обробки насіння. 
Варіанти: 1 – Контроль; 2 – Обробка УВЧ полем; 3 – Замочування у гуматі натрію 
(0,001%); 4 – Замочування у "Наноміксі" (1%); 5 – Замочування у гуматі натрію (0,001%) + 
"Наномікс" (1%); 6 – Замочування у "Лігногуматі" (0,05%) + "Альбіт" (0,2%). 
 

Таким чином, проведені дослідження свідчать про значні можливості до підвищення 
посівних якостей ехінацеї блідої із використанням екологічно безпечних та доступних 
методів. Найкращим методом за результатами досліджень виявилась передпосівна обробка 
насіння культури електромагнітним полем УВЧ діапазону, що призводить до значного 
збільшення енергії проростання та схожості порівняно з контролем та іншими варіантами. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ЭХИНАЦЕ БЛЕДНОЙ НА ИХ 
ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА 
Григоришин Е.В. 
Установлено, что передпосевная обработка плодов гуматами, микроэлементами и УВЧ 
полем положительно влияет на посевные качества семян эхинацеи бледной  (Echinacea 
pallida (Nutt.) Nutt.) 
 
EFFECT BEFOR SOWING TREATMENT OF SEED ECHINACEA PALLIDA FOR 
THEIR QUALITY OF SEEDS SOWN 
Grigorishyn E. V. 
Found that the processing of fruits befor sowing humates, trace elements and UHF field has a 
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