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Постановка проблеми. Озеленення присади-

бних ділянок лікарськими рослинами є актуальним 
питанням сьогодення. Лікарські рослини не тільки 
виконують естетичну і декоративну функцію, а й 
можуть слугувати для отримання лікарської сиро-
вини. Одними з представників таких рослин є види 
роду ехінацея. Echinacea purpurea (L.) Moench. –  
багаторічна рослина, перевагами якої є рясне і 
тривале цвітіння, високий коефіцієнт розмноження 
та невибагливість до умов навколишнього середо-
вища. Ці та інші властивості сприяють тому, що 
ехінацеї мають велику популярність у сфері озе-
ленення присадибних ділянок. Використання ехі-
нацеї в озелененгні мало вивчене, отже, потребує 
подальшого вивчення. 

Завдяки ефектній формі та яскравій кольоровій 
гамі суцвіть ехінацея пурпурова займає лідируючі 
позиції серед садових рослин. Квіти створюють 
яскраві барвисті композиції і прекрасно поєдну-
ються з іншими декоративними культурами (Phlox, 
Rudbеckia, Gaillаrdia, Hyssоpus, Monаrda, Cоsmos, 
Pyrеthrum) та представниками хвойних [1]. 

Зрізані суцвіття використовуються у флористи-
ці для створення свіжих та сухих композицій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

В Україні ехінацея пурпурова вирощувалась як 
декоративна рослина переважно в південних ра-
йонах і використовувалася в медицині неофіційно. 
Але за кілька останніх років вченими Інституту 
лікарських рослин (нині Станція лікарських рослин) 
розроблені рекомендації з промислового вирощу-
вання і переробки ехінацеї пурпурової. 

У літературних джерелах ехінацея пурпурова 
найчастіше описується як лікарська рослина і дуже 
мало відомостей про неї як квітково-декоративну 
рослину. 

Першим дослідником і популяризатором ехіна-
цеї пурпурової в нашій країні був професор Томі-
лін. Він вважав її потужним стимулятором центра-
льної нервової системи, біостимулятором і чудо-

вим терапевтичним засобом, який за своїми влас-
тивостями не поступається женьшеню. 

Ще в 1954 р. Б.С. Нікольським консервований 
спиртом сік ехінацеї був вивчений експеримента-
льно і допущений фармакологічним комітетом для 
клінічного застосування при виразковій хворобі і 
гастритах [3]. 

Л.В. Селезенко і В.Д. Осетров вказують, що на-
стойка ехінацеї ефективна для лікування й особ-
ливо профілактики респіраторних і вірусних захво-
рювань [4]. 

За словами С.А. Курганської, культуру можна 
використовувати на зріз, бо вона має красиві суц-
віття, що довго зберігаються у воді [5]. Науковці 
Всеросійського науково-дослідного інституту лі-
карських та ароматичних рослин міста Москви  
А.Н. Цицилін та А.В. Черкасов у роботі «Особен-
ности использования лекарственных растений при 
озеленении Москвы» стверджують, що для ство-
рення квітників із лікарських рослин дуже ефекти-
вним є використання ехінацеї пурпурової та таких 
рослин, як гісоп лікарський, монарда трубчаста, 
меліса лікарська, м’ята перцева, синюха блакитна 
та материнка звичайна [7]. У 2011 р. О.М. Кораб-
льова у своїй статті [8] описує ехінацею пурпурову 
як лікарську та декоративну рослину, що має вели-
ке суцвіття, гарне забарвлення та приємний аро-
мат квіток. Вона наводить приклади використання 
культури в групових або поодиноких посадках. 
Канадський садівник  П. Ланза описує ехінацею 
пурпурову як чудову, довгоквітучу рослину, що 
може використовуватися в декоративних садах та 
є цінним доповненням у композиціях із Solidаgo, 
Aster, Chrysanthemum та іншими багаторічниками 
[9]. Авторка рекомендує використовувати свіжозрі-
зану рослину в живих композиціях, а коли усі пе-
люстки обпадуть, а центральний конус засохне – в 
композиціях із сухоцвітів. Дон Бюрк описує ехіна-
цею як рослину сільських садків, що додає кольору 
та величності котеджним та парковим насаджен-
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ням, та вражаюче виглядає в поєднанні з іншими 
видами рослин [10]. 

Мета статті. У статті висвітлені результати аналі-

зу літературних джерел та результати власних спо-
стережень використання ехінацеї пурпурової на 
присадибних ділянках як декоративної рослини. 

Метою досліджень було розширити асортимент 
використання на присадибній ділянці рослин за 
рахунок ехінацеї пурпурової.  

Результати досліджень. Ехінацея 

(Echinacea) – рід багаторічних трав’янистих рослин 
родини айстрових.  

З другого року вегетації розвиває численні па-
гони висотою до 150 см. Стебла прямостоячі, 
міцні, тонкоребристо-борозенчасті, галузисті. Зни-
зу голі, гладенькі, а вгорі здебільшого розсіяно 
вкриті короткими жорсткими волосками. Під коши-
ками суцвіть пагони потовщені. Листорозміщення 
почергове. Двочерешкові прикореневі та нижні 
стеблові листки овально-яйцеподібної форми 
утворюють розетки (що найбільш яскраво прояв-
ляється на першому році вегетації, коли основне 
стебло меншої висоти і переважно не галузиться). 
Нижні овальні листки завдовжки 7,5–20 см та 2,5–
7,5 см завширшки. Здебільшого 5-жилкові, коротко 
загострені або з відтягнутою верхівкою, до основи 
поступово звужені або більш-менш серцеподібні, 
по краю – дрібнозарубчасто-зубчасті. Їхні черешки 
під пластинкою крилаті [11]. 

Верхні стеблові листки ланцетні або овально-
ланцетні, 3-жилкові, сидячі або короткочерешкові, 
здебільшого цілокраї. 

Квітки зібрані у суцвіття – кошики, котрі пооди-
ноко розміщені на кінцях стебел та гілок. Під час 
цвітіння суцвіття досягають 10–12 см в діаметрі, 
крім того, вони мають обгортки (притиснуто-
напівкулясті, біля 3 см у діаметрі) з ланцетних, 
звужених на верхівці і коротко-загострених листоч-
ків, котрі розсіяно опушені і мають короткі війки. 

Спільне квітколоже конічне, ямчасте. Крайові 
квітки в кошику двоязичкові (пурпурові різних відті-
нків, темно-червоні або жовті) неплідні, часом із 
недорозвиненою маточкою, горизонтально відігнуті 
донизу. Зрозуміло, що оскільки ехінацея − комахо-
запильна рослина, функцію приваблення і прина-
дження комах до неї з успіхом виконують крайові 
квітки. Крайових язичкових квіток у кошику ~  
12–30 штук, вони сягають 3,5–7,5 см завдовжки і 
5–7 см завширшки; на верхівці мають більш-менш 
глибоку виямку. Період цвітіння – близько 30 днів 
[11; 12]. 

Серединні квітки трубчасті, двостатеві, плодоно-
сні. Мають короткий 5-зубчастий відгин. Забарвлені 
вони, як правило, в темно-пурпуровий колір. Конічне 
квітколоже густо вкрите перетинчастими, лінійно-
ланцетними загостреними лусочками теж пурпуро-
вого кольору, котрі виступають поверх трубчастих 
квіток і роблять суцвіття схожим на їжака. 

Сім’янки довгасто-циліндричні з чотирма тон-
кими реберцями. Чубок у вигляді зубчастої пере-
тинчастої коронки сіруватого кольору. 

Неглибоко в ґрунті ехінацея розвиває чорне ба-
гатобрунькове кореневище, від якого вглиб ідуть 
галузистий корінь та численні світло-коричневі 
корінці. 

Стебло округле до третини висоти, фіолетового 

або червоного забарвлення. Іноді забарвлення 
зелене з фіолетовими плямами. 

Оплодень нещільний, крихкий, легко розтира-
ється і вивільняє насіння. Насіння з великим вміс-
том олії, в’яжуче на смак. 

За розташуванням бруньок розмноження ехі-
нацею зараховують до криптофітів (тобто рослин 
із прихованими підземними бруньками). За часом 
зацвітання і плодоношення класифікують як пере-
хідну групу. За тривалістю циклу розвитку ехінацея 
належить до багаторічних рослин із зимуючими 
моноциклічними пагонами. Види роду ехінацеї 
зараховують також до мезофітів, бо вони потре-
бують середніх або високих кількостей вологи при 
культивуванні [12]. 

Нині до Реєстру сортів, придатних для поши-
рення в Південному Степу України, занесено три 
сорти ехінацеї пурпурової: Поліська красуня, Чарі-
вниця та Юзівська. 

Сорт Чарівниця занесений до Реєстру сортів 

рослин України у 2007 р. 
Вегетаційний період триває: перший рік життя 

170–175 днів, другий рік 200–205 днів. Число днів 
від початку відростання до початку цвітіння – 110, 
період цвітіння 30 днів, насіння дозріває протягом 
місяця. Маса 1000 насінин − 4,0–4,3 г. Рослини 
сорту посухостійкі, не осипаються. Сорт пізньости-
глий. Урожайність повітряно-сухої сировини  
92,8 ц/га, кореневищ та коріння – 23,1 ц/га, насін-
ня – 3,5 ц/га. Вміст полісахаридів у сировині – 7,4%. 
Сорт придатний до механізованого вирощування. 

Сорт Юзівська. Сорт-популяцію одержали 

способом багаторазового негативного селекційно-
го добору рослин в інтродукційній популяції виду. 
Диплоїд. Габітус прямий. Листя темно-зелене, 
довге, середнє за шириною. Заввишки рослина 
середня. Час викидання суцвіть середній. Голов-
ний корінь потовщений, на зрізі чи зламі наявне 
фітомеланінове забарвлення. Стебло слабо галу-
зиться, неопушене або малоопушене, наявне 
помірне антоціанове забарвлення верхівки (остан-
ні 10 см). Суцвіття має середню кількість кошиків. 
Язичкові квітки пурпурові, трубчасті довгі. Це бага-
торічна кормова й лікарська рослина заввишки 85–
90 см. На одному місці може рости чотири й біль-
ше років. Середньостигла. Весняне відростання 
починається на початку або в середині квітня, 
бутонізація – із середини червня, зацвітає на поча-
тку липня. Технологічна стиглість зеленої маси 
настає в середині або наприкінці червня. Сорт 
стійкий до ураження хворобами та ушкоджень 
шкідниками, має високу посухо- й зимостійкість, 
що важливо в разі вирощування в умовах степової 
зони. Середня врожайність сухої речовини – 43, 
максимальна – 56 ц/га. Вміст сирого протеїну – 
14,4%, клітковини – 17%. Сорт рекомендується 
вирощувати в сумішах із видами бобових і злаків, 
завдяки чому можна отримати повноцінний зеле-
ний корм і сінаж. Окрім того, високий вміст цінних 
біологічно активних речовин (гідрооксикоричних 
кислот, каротину, вітамінів С і Е) сприятиме профі-
лактиці захворювань тварин, підвищенню імунітету 
та репродуктивної здатності поголів’я [11]. 

Сорт Поліська красуня – багаторічна 

трав’яниста рослина, висота якої сягає 60–100 см. Як 
правило, зростає кущем із кількох стебел, дуже рідко 
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з одного. Листя шорстке, нерівно-великозубчасте. 
Розеткове листя подовжено-яйцеподібне, загостре-
не, сягає в довжину 7–21 см, довгочерешкове, на 
внутрішній поверхні має три виразні жилки. 

Кореневище коротке, багатоголове, з безліччю 
тонких коренів. Суцвіття в ехінацеї мають вигляд 
окремих кошичків на довгих квітконосах. Квіти 
гарні, пурпурного або малинового кольору, іноді з 
білим відтінком.  На одному гектарі посіву в розпал 
цвітіння кількість квіток сягає 600 тис. – 1 млн. 
Плід – 4-гранна сіро-бура сім’янка.  Цвіте з початку 
липня до кінця осені.  Розмножується рослина 
поділом куща або насінням, яке краще сіяти ран-
ньою весною чи пізньою осінню.  В умовах України 
кращі результати дав розсадний спосіб, коли роз-
саду садять рядами на відстані 15–20 см, ширина 
міжряддя 30–40 см [12]. 

Висновки. Отже, досліджені нами сорти Ехіна-

цеї пурпурової характеризуються підвищеними 
декоративними якостями за рахунок різного забар-
влення квіток, габітусу куща, тривалого терміну 
цвітіння та зимостійкості. Їх можна вирощувати як в 
одиноких, так і в групових насадженнях. Також 
рослина цікава тим, що на обмеженій за площею 
території присадибної ділянки вона висаджується 
як декоративна і лікарська рослина. 
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