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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Беладона звичайна (Atropa belladonna L.) – лікарська 

рослина з широким спектром фармакологічної дії. Препарати з беладони широко 

використовують у медичній практиці як протизапальні, спазмолітичні і 

болезаспокійливі засоби, тому виробництво достатньої кількості сировини для 

забезпечення вітчизняної медичної галузі є важливим завданням, яке потребує 

вирішення. 

Промислове вирощування беладони звичайної раніше було сконцентровано 

переважно в Криму та на Закарпатті, що регламентовано біологічними вимогами 

культури. В умовах стійких тенденцій до зміни клімату, що проявляється у 

зростанні середньодобових температур, з’явилась можливість вирощування 

беладони звичайної у нетрадиційних для неї регіонах України, зокрема зоні 

Лісостепу. Разом з тим, виникає необхідність вивчення реакції рослин беладони 

на окремі технологічні заходи та розроблення на цій основі ефективної технології 

вирощування в Лісостепу з порівняно континентальним кліматом.  

Питання, пов’язані з вирощуванням і вивченням біологічних особливостей 

рослин Atropa belladonna висвітлені у спеціальній літературі як  вітчизняними, так 

і зарубіжними ученими (Б. И. Савенко, 1991; А. К. Бондаренко, 2006; B. D. 

Benjamin, 2007; А. А. Терехин, 2008 та ін.). 

Актуальність дисертаційної роботи визначається стабільним попитом на 

лікарську сировину беладони і необхідністю розширення площ її вирощування з 

метою створення вітчизняної сировинної бази, що потребує розробки ефективних 

технологій її культивування з отриманням високоякісної сировинної продукції. 

Тому виникає потреба в проведенні досліджень в минулому нехарактерній 

для цієї культури вирощування зоні  Лісостепу України. До останнього часу 

багато питань зазначеної проблеми вивчені недостатньо, тому вони й стали 

предметом наших досліджень.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконані впродовж 2015 – 2018 рр. і 

були складовою частиною тематичних планів науково-дослідних робіт Інституту 

садівництва НААН згідно з ПНД 16 «Садівництво», завдання 16.00.01.03 Ф 

«Створити нові і виділити інтродуковані сорти кущових ягідних, малопоширених 

та горіхоплідних культур з заданими параметрами господарсько-цінних ознак для 

сучасних інтенсивних технологій» (№ ДР 0111U003157); ПНД 24 «Генофонд 

рослин» за завданням 24.07.01.14 ПШ «Дослідити генетичні ресурси 

декоративних культур для їх використання в селекції» (№ ДР 0116U000648); ПНД 

18 «Плодове та декоративне садівництво» за завданням 19.00.04.01. П «Наукові 

основи технології вирощування Atropa belladonna L. в умовах Лісостепу України» 

(№ ДР 0116U000644); ПНД 12 «Захист рослин» за завданням 12.04.00.06. ПШ 

«Біологічна та господарська ефективність біопрепаратів до хвороб на лікарських 

та ефіроолійних культурах» (№ ДР 0118U003367).  

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – вивчення біологічних 

особливостей  росту та розвитку Atropa belladonna L. для оптимізації елементів 

технології вирощування культури та її адаптивності в умовах Лісостепу України 
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для забезпечення фармацевтичної промисловості стабільною сировинною базою.  

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:  

• встановити вимоги рослин до умов вегетації, їх сезонний ріст, розвиток та 

особливості онтогенезу в умовах зони вирощування; 

• визначити вплив застосування стимуляторів на процес проростання 

насіння та встановити оптимальну концентрацію їх розчинів; 

• визначити залежність продуктивності рослин беладони звичайної та якості 

біосировини від технологічних заходів вирощування в умовах Лісостепу; 

• уточнити способи вирощування культури з метою оптимізації строків 

сівби, густоти стояння рослин, догляду за посівами, що забезпечує максимальну 

врожайність і якість сировини та насіння; 

• розробити елементи технології вирощування беладони звичайної 

відповідно ґрунтово-кліматичних умов регіону; 

• оцінити різноякісність плодів і насіння з метою їх практичного 

використання в насінництві беладони звичайної; 

• визначити ефективність біопрепаратів при вирощуванні Atropa belladonna 

для оптимізації фітосанітарного стану у посівах; 

• дати оцінку економічної ефективності елементів технології вирощування 

беладони звичайної в умовах Лісостепу України. 

Об'єкт дослідження – процес росту й розвитку рослин, формування 

врожайності та якості продукції беладони звичайної в умовах Лісостепу України 

залежно від способу розмноження, строку та способу сівби, застосування 

біологічно активних речовин. 

Предмет дослідження – рослини сортів беладони звичайної Красавка і 

Прекрасна пані, погодні умови, способи розмноження та строки їх проведення, 

біологічно активні речовини, біологічні препарати. 

Методи дослідження. У роботі використовували загальнонаукові та 

спеціальні методи дослідження. Із загальнонаукових: гіпотезу, експеримент, 

спостереження та аналіз; серед спеціальних - загальноприйняті методи наукових 

досліджень в агрономії: лабораторний – для вивчення якісних показників насіння 

беладони звичайної, накопичення сухої біологічної маси рослин, вміст важких 

металів, аналіз ґрунтової мікрофлори; польовий – для дослідження особливостей 

росту й розвитку рослин, формування продуктивності та стійкості до шкідливих 

організмів; статистичний – для проведення дисперсійного; порівняльно – 

обчислювальний для встановлення економічної ефективності вирощування. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні важливого 

наукового і практичного завдання щодо створення в Україні сировинної бази 

лікарської культури – беладони звичайної, розробки основних елементів сучасної 

технології вирощування на основі визначення їх оптимальних технологічних 

параметрів з метою максимальної реалізації потенційної продуктивності рослин.  

Уперше: 

– встановлено особливості проходження онтогенезу рослинами беладони 

звичайної, що дозволило виявити механізми морфологічної та фізіологічної їх 

адаптації до умов вирощування; 

– встановлено залежність особливостей росту й розвитку рослин, 
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урожайності та якості сировини від елементів технології вирощування: строків і 

способів сівби, норми висіву насіння;  

–  визначено особливості формування якості біосировини за вмістом 

алкалоїдів в агрокліматичних умовах Лісостепу;  

–  досліджено різноякісність плодів і насіння беладони звичайної з метою 

поліпшення якості посівного матеріалу та підвищення врожайності культури; 

–  удосконалено способи розмноження культури в умовах Лісостепу України: 

насіннєвого (безпосередньо в ґрунт) і розсадного; 

–  встановлено ефективні біопрепарати для обмеження розвитку і поширення 

хвороб беладони;  

–  визначено вміст неорганічних елементів і рівень їх транслокації в органах 

рослин беладони звичайної. 

Вдосконалено: основні елементи технології вирощування культури – способи 

розмноження, норми висіву, схему насаджень. 

Набули подальшого розвитку:  

– методологічні принципи формування високих і сталих урожаїв беладони; 

–   підходи до обґрунтування економічної доцільності вирощування беладони 

звичайної в умовах Лісостепу;  

–  рекомендації щодо вирощування беладони звичайної в умовах Лісостепу.  

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено технологію 

вирощування беладони звичайної в умовах Лісостепу України на основі 

оптимізації способів розмноження, строків і норм висіву, застосування 

стимуляторів росту, що забезпечує отримання врожаю біосировини на рівні 4,80 –

5,10 т/га, насіння – 120 – 150 кг, за вмісту алкалоїдів: у листках – 1,6%, стеблах – 

1,3%, квітках – 0,7 %, плодах – 0,5 %, коренях – 1,2 %. 

Розроблені оптимальні способи насіннєвого і розсадного розмноження для 

вирощування в умовах Лісостепу та рекомендації для отримання високоякісної 

біосировини за двоукісною технологією; за вирощування на насіннєвий матеріал 

вищих репродукцій з дворазовим збором плодів. Доцільно застосовувати 1 %-ий 

розчин гіберелінової кислоти А3 для пророщування насіння, що сприяє 

підвищенню енергії проростання до 72,2 % і схожості до 94,7 %.  

У співавторстві створено сорт беладони звичайної Прекрасна пані, який з 

2017 р. занесено до Переліку сортів рослин, придатних для поширення в Україні.  

Результати досліджень впроваджені в умовах Волинської області у ТОВ 

«БЮТІ ФЛОРА» у 2017 р. Вирощування беладони сорту Прекрасна пані за 

удосконаленою технологією на площі 4,5 га забезпечило схожість насіння на рівні 

99 %, що на 30 % перевищило схожість в Криму та Закарпатті, а також врожай 

біосировини на рівні 4,80 т/га, що втричі перевищило врожайність у конкурсному 

випробуванні Київської обл. Впровадження проводили також на базі ТОВ 

«Компанія «ЯРОС», м. Біла Церква впродовж 2016 – 2019 рр. на площі 5 га. 

Застосування  1 %-го розчину гіберелінової кислоти А3 збільшувало проростання 

насіння у 2,5 рази і позитивно впливало на онтогенез рослин беладони та вихід 

сировини. На базі ТОВ «Шльосем Україна» у Черкаській обл. впродовж 2017 – 

2019 рр. на площі 5 га беладону звичайну сорту Прекрасна пані вирощували  

розсадним способом, використовували посадковий матеріал з насіння.  
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною, новою 

науковою завершеною працею. Автором підібрані та опрацьовані літературні 

джерела, розроблена програма та обґрунтована методологія постановки 

досліджень, виконана експериментальна частина дисертаційних досліджень, 

узагальнені одержані результати та здійснена їх інтерпретація, проведено 

статистичне опрацювання результатів досліджень, підготовлені й опубліковані 

самостійно та у співавторстві наукові праці, наукові звіти і рекомендації для 

виробництва, а також здійснено науковий супровід впровадження результатів 

досліджень у виробництво. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи були оприлюднені та обговорені на: науково – практичній конференції 

молодих вчених і спеціалістів «Новітні технології для конкурентоспроможного 

аграрного виробництва» (смт  Чабани, 2014 р.); науково – практичній конференції 

молодих вчених і спеціалістів «Інноваційні розробки молодих вчених для 

конкурентоспроможного аграрного виробництва» (смт Чабани, 2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених і спеціалістів. 

«Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур» 

(с. Центральне 2016 р.); Міжнародній науковій конференції «Селекційно-

генетична наука і освіта» (м. Умань, 2016 р.); науково-практичній конференції 

молодих вчених і спеціалістів «Наукові основи ефективного розвитку галузі 

землеробства та використання земельного потенціалу України» (м. Київ, 2016 р.); 

науково-практичній конференції. «Сучасний стан та гармонізації назв культурних 

рослин у системі UPOV». Український інститут експертизи сортів рослин. (м. 

Київ, 2017 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференція «Генетика і 

селекція в сучасному агрокомплексі» (м. Умань, 2018 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції до 100 – річчя Національної академії наук України 

«Мікробіологічна складова культури лікарських рослин» (м. Київ, 2018 р.); 

науково-практичній конференції молодих учених і спеціалістів. «Актуальні 

проблеми та інновації в сучасному землеробстві до 100-річчя Національної 

академії аграрних наук України» (м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науковій 

конференції. «Наукові читання до 100-річчя від дня народження професора Івана 

Вікторовича Яшовського» (смт Чабани, 2019 р.) ІІ Міжнародній науковій 

інтернет-конференції. «Сучасний стан науки в сільському господарстві та 

природокористуванні: теорія і практика» (м. Тернопіль, 2020 р.); IV 

Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Перспективні 

напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур». (с. 

Березоточа, 2020 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Генетика 

та селекція в сучасному агрокомплексі» (м. Умань, 2020 р.); засіданнях 

методичної комісії ННЦ «Інститут землеробства НААН» та Вченої ради Інституту 

садівництва НААН (2015–2018, 2021 рр.). 

Публікації. За результатами наукових досліджень опубліковано 22 

наукових праці, з них п’ять статей у фахових виданнях України, три – у виданнях, 

занесених до міжнародних наукометричних баз даних і науковому виданні іншої 

держави, одне авторське свідоцтво на сорт рослин, 13 – тези наукових 

конференцій. 

4



Структура та обсяг роботи. Дисертація викладена на 191 сторінці 

комп’ютерного тексту, складається зі вступу, семи розділів, висновків, 

рекомендацій виробництву, списку літератури, додатків. Робота містить 35 

таблиць, 27 рисунків, 15 додатків. Список використаних літературних джерел 

налічує 221 найменування, з яких 26 – латиницею.  

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЛАДОНИ ЗВИЧАЙНОЇ  

(ATROPA BELLADONNA L.) ТА ІСТОРІЯ ЇЇ ІНТРОДУКЦІЇ 
(Огляд літературних джерел) 

У літературному огляді на основі аналізу вітчизняних і закордонних джерел 

наведено історичні передумови введення в культуру беладони звичайної, 

застосування в медицині рослин Atropa belladonna та їх хімічний склад. Надано 

ботанічну характеристику та ареал поширення культури. Відповідно до 

літературних джерел, беладону звичайну доцільно впроваджувати у різних 

регіонах України. Однак, відомості про ріст і розвиток її рослин потребують 

уточнення з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов регіону досліджень, 

інформації з технології промислового вирощування для умов Лісостепу України. 

Виникає потреба в дослідженні адаптаційних можливостей культури, реакції її 

рослин на умови вирощування, встановленні продуктивності, зимостійкості та 

формуванні ефективних способів розмноження в умовах Лісостепу України. 

 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Ґрунтово-кліматичні умови проведення досліджень. Дослідження за 

темою дисертаційної роботи проводили упродовж 2015 – 2018 рр. на дослідній 

ділянці лабораторії квітково-декоративних і лікарських рослин Інституту 

садівництва Національної академії аграрних наук України, яка розташована в 

Києво-Святошинському районі Київської області, в північній частині 

Правобережного Лісостепу України.  

Ґрунт дослідного поля темно – сірий опідзолений, середньосуглинковий на 

карбонатному лесі, типовий для північної частини Лісостепу України. Вміст 

гумусу в шарі 0 – 40 см становив 2,3 %, легкогідролізованого азоту від 78,4 до 

98,0 мг/кг, рухомих форм фосфору – 93,2 – 180,9 мг/кг, рухомого  калію – 106,1–

202,8 мг/кг. Реакція ґрунтового розчину кисла (рН відповідно 5,5). 

Погодні умови істотно різнилися за температурним режимом, опадами та 

вологістю, а в окремі роки мали відхилення від середньобагаторічної норми, що 

забезпечило можливість вивчити біологічні та морфологічні особливості рослин, 

їх адаптивність та здатність реалізувати біологічний потенціал. 

Схеми дослідів, матеріал, методика та агротехніка в дослідах. 

Досягнення мети досліджень і вирішення завдань здійснювали шляхом виконання 

багатоваріантних польових і лабораторних дослідів, які супроводжувались 

спостереженнями, обліками та аналізами у відповідності до методик. 

Програмою досліджень за темою дисертаційної роботи було передбачено 

вивчення впливу умов вирощування на мінливість морфологічних ознак рослин 

беладони звичайної за різних норм висіву насіння, схем насаджень за розсадного 
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способу розмноження; розробки елементів технології вирощування та способів 

розмноження в умовах Лісостепу України. 

Дослід № 1 (лабораторний і польовий). Вплив насіннєвого розмноження 

беладони звичайної з використанням біопрепаратів на схожість насіння та 

розвиток рослин на ювенільному етапі органогенезу (2015 – 2018 рр.).  

Схема досліду містить два  фактори: А – сорт (Красавка і сортозразок 79-2 

(Прекрасна пані), В – біопрепарати: без оброблення (контроль), сік алое + тала 

вода  (20 мг/л), бурштинова кислота  (140 мг/л) гіберелінова кислота А3 (1% р-ну)  

Вплив біостимуляторів на енергію проростання, схожість насіння та ріст 

проростків беладони проводили в умовах кліматичної камери за цілодобової 

температури 33…35 °С і 98 % вологості. За контроль брали стратифіковане 

насіння без оброблення. 

Польовий дослід полягав у вивченні впливу біостимуляторів (гіберелінова 

кислота А3 і бурштинова кислота C4H6O4) на енергію проростання, схожість 

насіння, ріст і розвиток рослин беладони на ювенільному етапі органогенезу та на 

продуктивність біосировини першого року вегетації. 

Дослід №2 (польовий). Визначення оптимальних строків і способів 

розмноження сортів беладони звичайної в умовах Лісостепу України. 

Схема досліду містить два фактора: А – сорт (Красавка і сортозразок 79-2 

(Прекрасна пані), В – спосіб і строк розмноження (насіннєвий, розсадний), строк 

проведення операцій, осінній, весняний: ранній, середній, пізній (відкритий 

ґрунт), розсадний (закритий ґрунт). Схожість насіння визначали через 7 діб після 

сівби методом суцільного підрахунку всіх рослин, їх виживання – через 30 та 50 

діб після сівби (у відсотках схожих рослин до кількості висіяного насіння). 

Сівбу насіння беладони на розсаду проводили в контейнери в ІІ-ІІІ декаді 

лютого, залежно від року, використовуючи універсальні субстрати. Насіння 

висівали на відстані в 1,5 – 2 см, контейнери розміщували в умовах кліматичної 

камери за цілодобової температури 21…25 
0
С і 75 – 85 % вологості. 

Розсаду висаджували у першій декаді травня за середньодобової 

температури 15 °С, за схемою: 1) 60 х 60; 2) 60 х 50; 3) 50 х 50 см. Підготовку 

ґрунту здійснювали згідно рекомендацій вирощування беладони в Криму. 

Насіння висівали широкорядним способом з шириною міжрядь 60 см. 

Сходи формували вручну з інтервалом 15 см між рослинами в рядку.  

Схема дослідів включала варіанти: сівба під зиму (ІІІ декада жовтня за 

середньодобової температури повітря 8 
0
C); весняна: ІІІ декада квітня за t 10 °C і 

12 °C; І декада травня за t 15 °C. Досліди закладали в 4 повтореннях. Варіанти в 

повтореннях (в один або два яруси) розміщували систематично.  

У перший рік вегетації визначали польову схожість (через 30 діб після 

сівби) методом суцільного підрахунку всіх рослин, їх виживання (у відсотках 

вегетуючих рослин до кількості висіяного насіння через 30 та 50 діб після сівби). 

У наступні роки досліджували особливості вегетативного та генеративного 

розвитку, аналізували стабільність та відмітність фенотипових ознак. 

Дослід № 3 (польовий). Визначення оптимальної норми висіву насіння. 

Схема досліду містить два фактори: А – сорт (Красавка і сортозразок 79-2 

(Прекрасна пані), В – норма висіву насіння, шт./м погонний (кг/га) 1) 280 (4 кг/га); 
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2) 420 (6 кг/га) (контроль); 3) 560 (8 кг/га); 4) 700 (10 кг/га). 

Сівбу проводили у ІІІ декаді квітня на глибину загортання насіння  1,5 см.  

Дослід № 4 (польовий). Вплив абіотичних умов на фітосанітарний стан 

беладони звичайної. 

Схема досліду містить три фактори: А – сорт (Красавка і сортозразок 79-2 

(Прекрасна пані), В біопрепарати: без оброблення (контроль), Гаупсин БТ, 

Триходермін, Мікосан В, Добрий господар, Фітонцид-Р; С – строк проведення 

операцій: галуження, бутонізація, початок цвітіння. 

У польових дослідах вивчали фітопатологічний стан уражених рослин 

беладони, визначали тип хвороби, ступінь її розвитку, розрахунковим методом 

визначали необхідну дозу біопрепарату для ефективного захисту рослини.  

Для визначення впливу кліматичних чинників на розвиток грибів проводили 

спостереження за сезонним розвитком рослин і грибкових захворювань. 

Вивчали дію багатофункціональних біопрепаратів на хвороби рослин: 

Гаупсин БТ (10 мл/л, 6-тиразове обприскування впродовж вегетації), Триходермін 

(10 мл/л, 9-тиразове), Мікосан В (20 мл/л, 12-тиразове), Добрий господар (10 мл/л, 

15-тиразове), Фітонцид-Р (1 мл/л, 18-тиразове), Фітоспорин-М (6 г/л, 21-норазове 

обприскування впродовж вегетації). 

Проводили моніторинг можливого розвитку грибкових захворювань двічі за 

вегетаційний період: навесні - для розвитку іржастих грибів, влітку – за 

борошнисторосяними та іржастими грибами. Для визначення стадій розвитку 

грибкових хвороб були приготовані препарати спор грибів у водному середовищі. 

Дослід № 5 (польовий). Вивчення різноякісності плодів і насіння беладони. 

Схема досліду містить два фактори: А – сорт (Красавка і сортозразок 79-2 

(Прекрасна пані), В – строк збору перший (ІІІ декада липня); другий, третій, 

четвертий (І-ІІІ декада серпня); п’ятий (І декада вересня). 

З появою зрілих плодів проводили їх збір. Інтервал між зборами - 7 діб. 

Плоди кожного терміну формування поміщали в окремі пакети, висушували, 

обмолочували, очищали і визначали їх посівні якості за ДСТУ 4841:2007 (2007). 

Вивчали фракції плодів двох зразків, поділяючи на три: велика з діаметром 1,7-

2,3, середня - 1,3-1,6, дрібна - 0,9-1,2 см.  

Польові досліди закладали у трьох варіантах загальною площею посівної 

ділянки 25 м
2
, облікової – 10 м

2
, повторність – чотириразова.  

У дослідах проводили наступні обліки, спостереження та аналізи: 

фенологічні спостереження – дати настання сходів, кущіння, припинення осінньої 

вегетації, відновлення весняної, цвітіння, дозрівання плодів визначали за 

Методикою проведення кваліфікаційної експертизи сортів ефіроолійних, 

лікарських та лісових рослин на придатність до поширення в Україні (2016); 

агрохімічний аналіз ґрунту проводили за методиками: гумус за Тюріним (ДСТУ 

4289-2004); гідролітичну кислотність і рН сольовий за Каппеном; суму ввібраних 

основ – за Каппеном і Гільковицем; рухомий фосфор та калій за Чіріковим (ДСТУ 

4405:2005); легкогідролізований азот за Корнфілдом (ДСТУ 4729:2007); енергію 

проростання та лабораторну схожість насіння визначали відповідно до (ДСТУ 

4138:2002); морфологічний опис рослин і господарських їх властивостей 
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проводили впродовж вегетаційного періоду за Методикою проведення експертизи 

на відмінність, однорідність та стабільність беладони звичайної (2015). 

Морфофізіологічні дослідження з визначення потенційної врожайності 

біосировини проводили у фазу кущіння за Ф. М. Куперман (1984). Ступінь 

ураження кореневими гнилями визначали за методикою С.О. Трибеля (2001).  

Визначення елементного складу неорганічних елементів у зразках рослин 

Atropa belladonna здійснювали методом ІСР–MS на емісійному мас–спектрометрі 

Agilent 7700x.  

Беладону вирощували у короткоротаційній польовій сівозміні з чергуванням 

культур: Echinacea purpurea – Matricaria recutita – Salvia sclarea без внесення 

добрив та обробки  пестицидами. 

Результати дослідів опрацьовували статистично згідно стандартних 

методик, за допомогою програми Exсel та з математичною обробкою отриманих 

даних за допомогою професійного пакету програм для статистичного аналізу 

Statistica 8,0 та Microsoft Office Excel 2010.   

Економічну оцінку ефективності елементів технології вирощування 

культури проводили за методикою В. П. Мартьянова (1996) у цінах 2020 р.  

 

АГРОТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ БЕЛАДОНИ 

ЗВИЧАЙНОЇ НА РАННІХ ЕТАПАХ ОРГАНОГЕНЕЗУ 

Вплив біологічних стимуляторів на проростання насіння беладони 

звичайної (Atropa belladonna L.) у лабораторних умовах. Беладона за 

біологічними особливостями відрізняється низькою схожістю (до 60 %), 

розтягнутим періодом сходів і повільним ростом у початкові періоди вегетації, що 

призводить до ослаблення імунітету рослин(табл. 1).   

Таблиця 1 

Вплив оброблення біостимуляторами на лабораторну схожість  насіння 

беладони звичайної, 2015 – 2017 рр., % 

Варіант 
Рік проведення досліджень 

Середнє 
2015 2016 2017 

Сорт Красавка / Селекційний зразок 79-2 

Оброблення водою (контроль) 16 / 17 18 / 19 16 / 18 17 / 18 

Сік алое+тала вода 58 / 59 51 / 54 54 / 58 54 / 57 

Бурштинова кислота 61 / 65 60 / 67 54 / 61 58 / 64 

Гіберелінова кислота 71 / 85 73 / 81 70 / 83 71 / 83 

Умови кліматичної камери 24 / 29 29 / 30 26 / 28 26 / 29 

Середнє 46 / 51 46,2 / 50 44 / 50  

V, % 20,1 / 21,8 22,6 /24,1 15,8 / 18,9  

 

Для підвищення схожості застосовували біостимулятори. Кращим для 

проростання насіння беладони звичайної був стимулятор гіберелінова кислота А3, 

що підвищував схожість до 71 % у сорту Красавка і 83 % у селекційного зразка 

79-2. Варіант із стимулятором бурштинової кислоти – 58 і 64 % відповідно. 
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Ріст і розвиток рослин беладони звичайної першого року вегетації 

залежно від обробки біологічними препаратами. Обробка насіння беладони 

біостимуляторами гіберелінової та бурштинової кислот забезпечила отримання 

сходів у більш ранній строк порівняно з контролем (на 6 і 3 доби). У 

контрольному варіанті сходи рослин з'являлися впродовж усієї вегетації. 

Вплив біостимуляторів на ювенільному етапі органогенезу розвитку 

рослин беладони звичайної. Біостимулятори позитивно впливали на розвиток 

кореневої системи і на висоту надземної частини. Сприятливим роком для рослин 

був 2018 – у варіанті з гібереліновою кислотою у селекційного зразка 79-2 

довжина кореня перевищувала показники сорту Красавка вдвічі – на 1,33 см, 

висоту надземної частини – на 0,13 см. Порівняно з контролем довжина кореня 

проростків беладони збільшилася на 1,17 см, а надземної частини – на 0,25 см. 

Найбільшу продуктивність беладони відмічено у зразка 79-2 у варіанті із 

застосуванням гібереліну у 2017 р., що перевищувало контроль на 42 %; 

бурштинової кислоти – на 24 %.  

Розвиток рослин беладони звичайної 1-го року вегетації за 

застосування біостимуляторів. Найбільшу площу листкової поверхні через 60 

діб після сівби сформували рослини селекційного зразка 79-2 у варіанті з 

гібереліновою кислотою – 35,0 см
2
, що на 36 % більше за контроль; через 90 діб – 

на 28 % більшу ніж у сорту Красавка. У варіанті з бурштиновою кислотою 

листкова поверхня сортозразка 79-2 сформувалась на 8,6 см
2 

більшою порівняно з 

сортом Красавка. За час формування листків (120 діб після сівби) їх розмір  

збільшувався незначно та зменшувався під впливом фізіологічних процесів – 

листки нижніх ярусів всихали, у верхніх – процес розвитку уповільнився або 

взагалі припинявся. 

Надземна маса рослин збільшувалась на варіантах з обробкою насіння 

біорегуляторами. Дія гіберелінової кислоти проявилась більше – кількість листків 

до кінця вегетації зросла на 19 % (сортозразок 79-2) і 21 % (сорт Красавка). Вплив 

бурштинової кислоти був менший за показники сортозразка 79-2. 

Вплив біостимуляторів на тривалість міжфазних періодів розвитку 

культури. Від сівби до появи сходів на різних варіантах досліду проходило від 29 

до 37 діб. Весняне відростання рослин другого року припадає на кінець квітня – 

початок травня. Найраніше весняне відростання беладони відмічено 18 квітня 

2016 р., найпізніше – 24 квітня 2018 р., що пояснюється погодними умовами 

років. 

У середньому за роками досліджень фаза бутонізації однорічних рослин 

беладони наступала 12–20 серпня, у дворічних – 13–22 травня. В таких інтервалах 

наступали й інші фенофази, аж до дозрівання плодів, тому збір сировини другого 

року вегетації проводили на 2 місяці раніше, порівняно з першим, сприяючи 

формуванню другого урожаю сировини.   

Дозрівання плодів за роками варіювало від 9 до 11 липня, на однорічних 

посівах – від 27 вересня до 5 жовтня. Рослини другого року життя за сезон 

забезпечували два укоси сировини. За перший рік рослини формували один укіс і 

лише 70 – 85 % з них цвіли та мали незначну насіннєву продуктивність. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 

 БЕЛАДОНИ ЗВИЧАЙНОЇ ДО УМОВ ЛІСОСТЕПУ 

Біологічні особливості формування продуктивності беладони звичайної 

першого та другого року вегетації за різних строків сівби. Рослини беладони 

формували продуктивність сировини і врожайність насіння за пізньовесняної 

сівби першого року вегетації істотно нижчу за пізньоосінній і ранньовесняний 

строк (за 2,3 і 8 кг/га), частка листків і квіток становила 67 % і 69 % відповідно, 

тоді як у рослин пізньовесняної сівби – на 6 % і 8 % менше. 

Дворічні рослини забезпечили два збори біосировини. Найвищу 

врожайність сировини (5,10 т/га) і насіння (120 кг) отримано за пізньоосінньої та 

ранньовесняної сівби, вміст біологічно активних речовин сировини був у межах 

похибки за варіантами досліджень. Строки сівби суттєво не впливають на 

накопичення алкалоїдів у рослин, проте за роки досліджень цей показник був 

найвищим за умов сівби під зиму, найнижчим – за весняного середнього.  

Найвищий врожай насіння отримали на варіантах осінньої і весняно-ранньої 

сівби – 132 і 149 кг/га, що визначає їх як оптимальні для умов Лісостепу. 

Формування продуктивності рослинами беладони звичайної третього 

року вегетації. Плоди беладони третього року вегетації були меншими, чим у 

попередні роки, тому насіння було меншої фракції. 

За сумою двох укосів рослини формували високий урожай, врожайність 

першого укосу була найвищою за сівби під зиму і весняно-ранньої сівби – 1,58 і 

1,55 т/га сухої маси відповідно (рис. 1).  

 
 Рис. 1. Накопичення сухої маси рослинами беладони за роками 

вегетації залежно від строків сівби, 2015-2018 рр.  т/га  

 

Визначення оптимальних норм висіву насіння беладони за різних 

строків сівби. Максимальну кількість сходів отримано за норми висіву 10 кг/га, 

де вона змінювалася за весняної сівби від 26,1 (2015 р.) до 31,0 шт. (2016 р.) і від 

18,8 шт. на погонний метр (2016 – 2017 рр.) до 22,3 (2015 – 2016 рр.). 
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Посіви з нормою 8 і 10 кг/га зріджувались більше, порівняно з 4 і 6 кг/га, 

найвищий відсоток випадання рослин за весняної сівби був у варіантах 4 і 8 кг/га 

– 23 %, найменший - 10 кг/га – 23 % 12 %. Усі норми висіву насіння, за винятком 

4 кг/га за осінньої, забезпечували високу густоту рослин.  

Залежність урожайності та якості сировини від норми висіву насіння. 

Рослини беладони першого року вегетації формували надземну масу інтенсивніше 

у варіантах з меншими нормами висіву, її збільшення до 10 кг/га спричиняло 

зниження висоти. Така тенденція зберігалася у рослин обох сортів. 

Урожайність повітряно – сухої маси по варіантах змінювалась від 1,44 до 

1,65 т/га у сорту Красавка, рослини сортозразка 79-2 найменшу масу сформували 

за норми 10 кг/га (1,49 т/га), найвищу – 1,82 т/га за норми висіву насіння 6 кг/га. 

Першого року вегетації зі зменшенням норми висіву збільшувався 

відсотково-ваговий вміст листків в сировині. У варіанті з нормою 4 кг/га на 

частку листків і квіток припадало 66,4 %, у варіанті 10 кг/га – 57,3 % у рослин 

сорту Красавка, у рослин селекційного зразка 79-2 – 70,5 % і 59,4 % відповідно. 

Вмістом атропіну між варіантами змінювався незначно 0,45 – 0,42 %. Посіви 

формували вищу врожайність насіння: у варіанті з нормою 4 кг/га – 257 та 300 

кг/га, у варіанті 10 кг/га лише 214 і 220 кг/га.  

Найбільші сортові відмітності зафіксовані за висотою рослин. Рослини 

селекційного зразка 79-2 значно перевищували рослини Красавка за цією ознакою 

на всіх варіантах з різними нормами висіву насіння беладони (рис. 2.). 

а в 

Рис. 2 Вплив норм висіву на господарсько-цінні ознаки рослин 

беладони звичайної, середнє за 2015 – 2018 рр. 

Примітка: а – сорту Красавка, в – селекційного зразка 79-2,  

Урожайність біомаси варіювала від 1,56 до 1,69 т/га у сорту Красавка, в 

селекційного зразка 79-2 від 1,60 до 1,83 т/га. Загущені посіви з нормою висіву 

10 кг/га за першого укосу накопичували більше алкалоїдів у сировині – 0,49 % 

сорту Красавка і в селекційного зразка 79-2 – 0,47 % при 0,43 % у контролі. 
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Після першого укосу через 40–45 діб посіви формували достатній урожай 

біомаси, зацвітали і були придатні для другого укосу. В наступний рік вегетації у 

всіх варіантах досліду за два укоси сформовано високу врожайність, незалежно 

від норм висіву, які впливали істотно на насіннєву продуктивність та посівні 

якості. У посівах за норми висіву 4 і 6 кг/га, рослини другого року вегетації 

розвивалися інтенсивніше порівняно з загущеними (8 і 10 кг/га). Вони краще 

освітлювалися, де складалися кращі умови. В результаті рослини формували 

вищий урожай насіння. 

У варіанті з нормою висіву 4 кг/га відмічена найбільша врожайність – 

231 кг/га сорту Красавка і 239 кг/га селекційного зразка 79-2 що в 1,2 рази 

перевищила варіант 10 кг/га, проте норми висіву істотно не впливали на масу 

1000 насінин і їх схожість.  

 

ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЇ РОСЛИН БЕЛАДОНИ ЗВИЧАЙНОЇ ЗА 

РОЗСАДНОГО СПОСОБУ ВИРОЩУВАННЯ 

Перші сходи з'являлися за два тижні після сівби, дружні сходи – за місяць в 

умовах кліматичної камери (розсадний спосіб). Формування кореневої системи, 

яка дозволяє висаджувати рослину у відкритий ґрунт, тривало до двох місяців. 

Перший рік вегетації рослина розвивається повільно: формується коренева 

системи, потім - пагони. Проте добре вкорінені рослини цього ж року вегетації 

пришвидшують проходження органогенезу і розвиваються, формуючи суцвіття. 

Вплив схем насаджень на господарсько-цінні характеристики рослин. На 

висоту рослин беладони позитивно впливали схеми розміщення рослин на площі 

50 х 50 см, де висота рослин сорту Красавка була 85,6 см, селекційного зразка 79-

2 – 105,5 см, що перевищувало висоту рослин висаджених за інших схем (табл. 2).  

Таблиця 2 

Характеристика вимірних ознак рослини беладони звичайної за умов 

використання різних схем насаджень, середнє за 2015-2018 рр. 

Розміще-
ння 

рослин, 
см 

Висота 
рослини, см 

Кількість на рослині, шт. 
Діаметр 
плоду,см листків гілочок 1-го 

порядку плодів 

  M±mM V % M±mM V % M±mM V % M±mM V % M±mM V % 
Сорт Красавка 

60 х 60 76,4±8,4 8,5 68,6±8,6 5,8 5±0,63 4,3 82,6±8,8 6,3 1,6±3,8 5,7 

60 х 50 82,3±9,3 6,6 64,5±6,7 5,7 6±4,3 1,7 86,3±9,5 6,8 1,7±4,4 6,5 
50 х 50 85,6±4,3 4,3 51,3±7,1 7,2 5±0,52 4,1 88,3±9,5 6,4 1,8±4,5 6,9 

Селекційний зразок 79-2 

60 х 60 89,6±4,5 6,7 108,8±8,9 6,5 8±0,71 4,7 104,1±9,6 7,1 2,1±3,8 6,2 

60 х 50 97,1±9,8 7,2 92,4±7,5 4,8 8±0,78 5,1 125,7±9,9 7,8 2,0±4,4 7,4 
50 х 50 105,5±9,1 6,4 76,7±8,3 7,5 6±0,71 4,7 99,8±9,4 6,6 2,8±4,5 7,3 

Збільшення відстані між рослинами забезпечило інтенсивніше надходження 

потоку енергії сонця, що сприяло формуванню більшої кількості листків - зі 

схемою насаджень 60 х 60 см на 44 – 76 % більше, порівняно з рослинами на 

ділянках з площею 60 х 50 і 50 х 50 см в обох сортів. Разом з тим різні схемами 

насаджень майже не вплинули на формування кількості гілочок 1-го порядку. 
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Найбільше плодів рослини формували у варіанті розміщення рослин за 

схемою 50 х 50 см, що на 5,7 шт. (сорт Красавка) і 4,3 шт. (сортозразок 79-2) 

більше порівняно з варіантом зі схемою 60 х 60 см. Це пояснюється біологічними 

особливостями рослин, оскільки розмір плодів був більший саме за схеми 

насаджень 50 х 50 см. Рослини на площі зі схемою 50 х 50 см формували 

найдовші листки – 18,7 см у рослин сорту Красавка і на 0,2 см довший у 

сортозразка 79-2, проте ширина була більшою ніж за схеми 60 х 50 см (6,6 см) 

сорту Красавка, у сортозразка 79-2 за схеми насаджень 60 х 60 см – 8,2 см.  

Формування генеративних органів рослин беладони за різних схем 

насаджень. Реакція рослин з формування кількості квіток на площу живлення є 

аналогічною в обох сортів. Найбільшу кількість квіток було сформовано за 

розміщення рослин на відстані 60 х 60 см, найменшу – 60 х 50 см (табл. 3).  

Таблиця 3 

Формування генеративних органів на рослині беладони звичайної за 

різних схем насаджень, середнє за 2016 – 2018 рр. 

С
о
р

т Схема 
насаджень Рік 

Кількість квіток, шт. Плід 

M±mM V, % кількість, шт. діаметр, см 
M±mM V, % M±mM V, % 

К
р

ас
ав

к
а 

 
60 х 60 

2016 96±2,15 8,2 73±1,76 7,0 2,0±0,11 0,33 
2017 82±1,82 8,9 78±1,71 6,7 1,8±0,09 0,29 
2018 86±1,96 7,4 83±1,82 7,0 1,0±0,01 0,10 

середнє 88±2,0 8,3 78±1,71 6,7 1,6±0,07 0,28 

60 х 50 

2016 85±1,84 7,4 70±1,66 6,8 1,6±0,07 0,25 
2017 92±2,08 7,8 84±1,81 7,5 1,4±0,05 0,20 
2018 80±1,98 7,5 65±1,60 5,3 1,6±0,08 0,25 

середнє 85±1,84 7,4 72±1,76 7,0 1,5±0,06 0,23 

50 х 50 

2016 90±2,13 7,8 68±1,08 6,9 1,5±0,06 0,21 
2017 80±1,98 6,9 75±1,65 7,3 1,6±0,04 0,11 
2018 77±1,56 4,9 60±1,69 6,6 1,4±0,05 0,20 

середнє 82±0,96 6,4 67±1,76 7,0 1,5±0,06 0,23 

С
ел

ек
ц

ій
н

и
й

 з
р
аз

о
к
 

7
9

-2
 

60 х 60 

2016 95±2,15 8,3 84±2,13 8,5 1,3±0,05 0,19 
2017 105±3,95 7,4 95±1,20 7,4 1,5±0,06 0,21 
2018 89±2,10 7,8 86±1,96 7,6 1,7±0,08 0,26 

середнє 96±2,11 7,8 88±2,15 7,8 1,5±0,06 0,23 

60 х 50 

2016 86±2,13 7,8 90±1,96 7,5 2,0±0,11 0,33 
2017 91±1,76 7,0 73±2,18 8,0 2,1±0,12 0,34 
2018 86±2,03 7,4 82±1,82 6,9 1,9±0,10 0,31 

середнє 87±1,82 7,0 81±1,96 7,5 2,0±0,11 0,33 

50 х 50 

2016 89±2,09 7,8 79±1,81 6,9 1,6±0,07 0,25 
2017 98±2,19 8,4 83±1,82 7,5 1,8±0,09 0,29 
2018 110±3,5 9,0 90±2,13 7,8 1,4±0,05 0,20 

середнє 99±2,21 8,6 84±1,95 7,4 1,6±0,04 0,11 
 

Рослини селекційного зразка 79-2 потужніше формували кількість квіток, 

що вплинуло і на чисельність плодів. Якщо рослини сорту Красавка формували на 

рослині від 60 шт. плодів (схема насаджень 50 х 50 см) до 84 шт. (60 х 50 см), то 

рослини селекційного зразка 79-2 від 73 шт. (60 х 50 см) до 95 шт. (60 х 60 см). 

Діаметр плоду особливої залежності від факторів, які вивчали, не проявляв. Це 

можна пояснити тим, що величина репродуктивних органів беладони знаходилася 

в прямій залежності від черговості їх формування на рослині. 
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Вплив строків формування плодів на посівні властивості насіння. 

Нерівномірне цвітіння і плодоутворення рослин беладони спричиняє 

різноякісність насіння, сформованого в різні строки. Умовою неоднорідного 

дозрівання плодів є час закладання генеративних органів. 

Для визначення періоду формування максимальної кількості плодів і 

насіння та на їх різноякісності брали 10 однотипних рослин, вирощених з розсади, 

здійснювали збір плодів з моменту появи зрілих з інтервалом у 7– 10 діб. У 

загальній кількості було проведено п'ять зборів. Встановлено, що продуктивність і 

величина плодів беладони знаходяться в прямій залежності від черговості їх 

формування на рослині. З рослини в середньому за 5 зборів отримано 394,2 г 

плодів. Їх масове дозрівання (75 %) спостерігали у другий – четвертий збори, тоді 

як при першому і останньому воно склало 13 і 12 % відповідно. Плоди перших 

строків були найбільшими і характеризувалися підвищеною насіннєвою 

продуктивністю. У середньому маса плоду першого збору становила 0,52 г з 191 

шт. насінин. З кожним наступним строком їх розміри зменшувалися і за 

останнього збору у  І декаді вересня середня маса знизилася на 42 %, маса насіння 

з плоду – на 31 % і кількість насінин з плоду – на 29 % у порівнянні з першим 

збором (табл. 4).  

Таблиця 4 

Продуктивність плодів і насіння беладони залежно від строків 

дозрівання, 2015 – 2018 рр. 

Строк збору 

Середня маса, г Кількість 

насіння в  

плоді, шт. 
плодів з 

рослини 
плоду 

насіння з 

рослини 

насіння з  

плоду 

Перший (ІІІ декада липня) 49,1±1,9 0,52±0,02 4,21±0,31 0,29±0,02 191±4,03 

Другий (І декада серпня) 88,2±3,9 0,49±0,01 6,99±0,20 0,25±0,02 180±5,21 

Третій (ІІ декада серпня) 113,1±5,0 0,41±0,01 8,28±0,42 0,20±0,01 161±6,07 

Четвертий (ІІІ декада серпня) 85,7±5,3 0,38±0,02 6,99±0,31 0,19±0,02 148±4,32 

П’ятий (І декада вересня) 58,1±2,8 0,30±0,01 5,1±0,29 0,19±0,01 134±3,98 

Сума 394,2 0,42 6,31 0,22 162,8 

 

Насіння першого збору було найбільшим за масою 1000 насінин – 1,34 г, з 

кожним наступним збиранням їх абсолютна маса поступово зменшувалася, і 

останнього вона склала 1,07 г або 69 % від першого збору. Отже, плоди різних 

строків достигання характеризувалися різноякісністю. Вони різнилися між собою 

за величиною і формуванням насіннєвого матеріалу різних посівних якостей.  

 

ВПЛИВ АГРОЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ І 

МОЖЛИВОСТІ ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ У ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ  

БЕЛАДОНИ ЗВИЧАЙНОЇ 

Поширення хвороб та шкідників у ґрунті під насадженнями беладони 

звичайної. Дослідженнями ґрунтової мікрофлори встановлено, що у всіх 

ґрунтових зразках присутні паличкоподібні бактерії (Pseudomonas sp.), виявлено 

Penicillium sp. –0,96х10
4 

спор/г; Aspergilus sp. – 0,98х10
4 

спор/г, Mucor sp. – 
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0,98х10
4 

спор/г, Penicillium sp. – 4,90х10
4
; Aspergilus sp. – 0,92х10

4 
спор/г, 

Mucor sp. – 4,60х10
4
спор/г, Penicillium sp. – 1,84х10

4
спор/г, сапрофітні 

актиноміцети – 4,60х10
4 
КУО∕г. Виявлено заселення ґрунту картопляною 

нематодою. Уражені личинками корінці рослин беладони загнивали і відмирали.  

Сходам беладони в Лісостеповій зоні наносять шкоду дротяники, хрущі та 

озимі совки. На беззмінних посівах беладони виявлені блішки: беладонова і 

картопляна, які пошкоджували рослини. Більшої шкоди наносили личинки білої 

блішки, які живуть в рослині. Пошкоджені листки молодих рослин затримували 

ріст, а пошкодження точки росту призводило до загибелі.  

Серед хвороб в умовах Лісостепу найбільше проявлялися: бура плямистість, 

аскохітоз, мозаїка та антракноз, альтернаріоз і церкоспороз беладони, а також 

фітофтора. Найбільше за періодами розвитку рослини уражувались фітофторозом, 

альтернаріозом і вірусними хворобами (рис. 3). 

На рослинах беладони виявлено 8 видів шкідників. Найбільшої шкоди 

рослинам заподіяли гусениці совок, ряд Lepidoptera (капустяна і городня совки). 

 

 

 

Рис. 3. Прояв хвороб 

беладони звичайної,  

 2015-2018 рр., % 

Біологічна та господарська ефективність біопрепаратів проти хвороб 

Atropa belladonna. Під впливом препаратів Гаупсин БТ, Мікосан В, Фітоспорин М 

отримано найкращі показники зменшення поширення та розвитку хвороби, які 

становили 0,7 % – 1,0 % менше за контроль (16,4 %) (табл. 5).  

Таблиця 5 

Характеристика морфометричних  ознак рослин беладони звичайної за 

застосування різних біопрепаратів 

Варіант 

Висота 
рослин, 

см 

Кількість на рослині, шт. 
Діаметр 
плоду, 

см листків гілочок 1-го 
порядку плодів 

M+mM V % M+mM V % M+mM V % M+mM V % M+mM V % 
Контроль (без 
оброблення) 90,6+4,3 4,3 68,3+7,1 7,2 5+0,52 4,1 88,3+9,5 6,4 1,8+4,5 6,9 

Гаупсин БТ 100,1+7,5 6,1 75,5+9,4 8,4 6+0,59 5,9 98,6+9,8 7,4 2,0+5,3 6,7 
Мікосан В 99,2+4,4 3,9 73,8+5,6 9,1 6+0,48 4,0 96,4+9,7 6,6 1,8+4,2 7,5 
Фітоспорин-М 96,4+5,2 5,6 72,7+8.3 8,6 6+0,71 6,8 91,8+9,2 5,8 1,9+4,4 6,5 

 

Під дією препарату Триходермін та Фітоцид Р суттєвої різниці з 

контрольним варіантом не спостерігали. Ефект від застосування препаратів 

83,7

9,4

6,9

фітофтороз

альтернаріоз 

вірусні
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біологічного захисту вивчали за морфо вимірними ознаками рослин. Посилення 

процесів формування вегетативної маси за рахунок комплексної дії препаратів 

сприяло приросту кількості біосировини на 12,7 – 41,0 % порівняно з контролем  

На висоту рослини найкраще вплинув Гаупсин БТ – 100,1 см, нижчі 

результати забезпечив Мікосан В та Фітоспорин-М - 99,2 см та 96,4 см відповідно. 

 

Кількість гілочок 1-го порядку та діаметр плоду збільшувалась за обробки 

Гаупсином БТ порівняно до застосування Мікосану та Фітоспорину-М, як і 

кількість листків - на два, три більше відповідно. 

Застосування препаратів: Гаупсин БТ, Мікосан В, Фітоцид Р сприяло 

припиненню поширення більшості хвороб на рослинах беладони наступного року 

вегетації. Інші препарати знижували інфекцію від 50 до 78 %. 

Накопичення неорганічних елементів рослинами беладони звичайної 

(Atropa belladonna L.) за вирощування в зоні Лісостепу України. Встановлено, 

що такі неорганічні елементи як Ве, Pr, Sm, Gd, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Th 

переважно акумулюються в коренях рослин, тоді як в насінні їх вміст був меншим 

порогу чутливості аналітичних приладів. Концентрація фосфору (Р), міді (Cu), 

цинку (Zn) у насінні перевищувала вміст у коренях на 3182,67 мг/кг, 1397,90; 4,17 

і 35,55 мг/кг відповідно. 

Враховуючи, що ГДК для магнію у біосировині лікарських рослин не 

встановлено, а добова потреба в елементі дорослої людини становить 300–

400 мг/100 г, то очевидно, що його кількісний вміст у біосировині беладони є 

незначним. Стосовно інших елементів, то вони є досить завищеними до вимог 

ГДК: міді – в 11 і 7 разів; цинку в 5 і 1,5 разів відповідно. Всі ці хімічні елементи 

необхідні рослинам для їх росту і розвитку, тому така концентрація хоча і є 

завищеною до вимог визначених Настановою СТ-Н МОЗ України 42-4.5:2012, але 

не критично, оскільки в процесі їх переробки для виготовлення ліків вона 

зменшується в рази. 

Встановлено значну присутність у рослинах беладони: Sr у корінні - до 

24,08 мг/кг, в насінні – 3,48 мг/кг, тоді як ГДК становить для стронцію – 1,0 мг/кг; 

Fe – 241,05 мг/кг та 51,55 мг/кг відповідно до 0,3 мг/кг ГДК; Мn – 18,71 мг/кг і 

17,56 мг/кг, що у 9 і 5 разів перевищують допустиму норму. Вміст свинцю не 

перевищував 0,3 мг/кг, що відповідає вимогам ГДК. 

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ НОВОГО 

 СОРТУ БЕЛАДОНИ ЗВИЧАЙНОЇ ПРЕКРАСНА ПАНІ  

Економічну оцінку вирощування беладони проводили, порівнюючи 

варіанти з вирощуванням сорту Красавка (контроль) і новоствореного сорту 

Прекрасна Пані за рівнем виробничих витрат на виробництво сировини (грн./га), 

врожайності повітряносухої сировини (т/га) та рентабельності (%).  

В умовах Лісостепу рослини обох сортів формували порівняно високий 

урожай надземної біомаси, проте спостерігалися сортові відмітності. Кількість 

алкалоїдів у сировині за компонентним складом була вищою в сорту Прекрасна 

пані, порівняно з рослинами Красавки за вмістом атропіну. Загальна кількість 
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алкалоїдів, яку визначали у відносних одиницях, на 25 % вища в сировині рослин 

сорту Прекрасна пані, що пояснюється високим рівнем його адаптивності.  

Оскільки у сорту Прекрасна пані витрати на виробництво сировини були 

вищими, ніж у Красавки на 4,4 тис. грн., то і її собівартість була на 1,1 тис. грн. 

нижчою. Проте завдяки високій урожайності повітряносухої сировини, котра була 

на 1,3 т/га вищою у сорту Прекрасна пані, виручка від її реалізації на 30583 грн./га 

була більшою. Найвищим прибуток на 1 га посіву був за вирощування сорту 

Прекрасна пані, який склав 102,8 тис. грн. і найвищий рівень рентабельності − 

259,1 %.  

Аналіз структури витрат показав, що найзатратнішими у вирощуванні 

беладони є паливо, сільськогосподарська техніка, добрива, збір урожаю, оскільки 

плоди цієї рослини збирають вручну. 

В результаті економічної оцінки сорту беладони Прекрасна пані визначено, 

що його вирощування в умовах Лісостепу України є високоефективним та 

прибутковими.  

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що полягало у встановленні  біологічних особливостей  росту 

та розвитку Atropa belladonna L. для оптимізації елементів технології 

вирощування та підвищення продуктивності біосировини, насіння та вмісту 

алкалоїдів в умовах Лісостепу України.  

1. Визначено, що застосування 1 %-го розчину гіберелінової кислоти А3 

в середньому за роки досліджень збільшувало частку проростання насіння у 

2,5 рази, позитивно впливало на розвиток рослин беладони звичайної, 

пришвидшуючи проходження фенологічних фаз. Рослини беладони другого року 

життя в Лісостепу України за сезон забезпечували два укоси сировини з 

урожайністю 4,80 - 5,10 т/га.  

2. Встановлено, що оптимальними строками сівби для беладони 

звичайної є осінній та ранньовесняний. За таких умов сходи були дружніми, 

з’являлися швидше, порівняно з середньо- та пізньовесняними, краще переносили 

несприятливі погодні умови (посуха, перепад температур). 

3. Для отримання стабільних сходів норма висіву насіння повинна бути: 

4 кг/га при ранньовесняній сівбі та 6 кг/га – під зиму, щоб забезпечити отримання 

оптимальної густоти стояння рослин, підвищеного врожаю сировини та економію 

дефіцитного посівного матеріалу. 

4. За насіннєвого способу розмноження рослини сорту Прекрасна пані 

формували врожай сировини 4,80–5,10 т/га, насіння 120–150 кг, що перевищувало 

показники сорту Красавка відповідно на 19 % і 15 %.  

5. За вирощування рослин беладони звичайної розсадним способом 

оптимальною була схема розміщення 50 x 50 см, що забезпечила формування 

найбільшого фотосинтетичного апарату: параметри листків – 18,7 х 6,6 см у сорту 

Красавка і 18,9 х 8,2 см – у селекційного зразка 79-2. Розміщення рослин за 

схемою 60 х 50 см і 60 х 60 см сприяло отриманню найвищого врожаю (5,10 т/га) 

з найбільшими за розміром плодами 2,2 см. 
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6. Встановлено, що продуктивність і величина репродуктивних органів 

беладони знаходяться в прямій залежності від черговості їх формування на 

рослині. Плоди перших строків формування були найбільшими (0,52 г) і 

характеризувалися підвищеною насіннєвою продуктивністю 191 шт. насінин. З 

кожним наступним строком збирання розміри плодів зменшувалися і за 

останнього – І декади  вересня середня маса плоду знизилася на 42 %, кількість 

насінин з плоду на 29 % у порівнянні з першим збором. 

7. Максимальну лабораторну схожість (96 %) мало насіння першого 

строку збирання (ІІІ декада липня), а п’ятого останнього (І декада вересня) мало 

лабораторну схожість на 11 % нижче. 

8. На ділянках вирощування беладони звичайної до складу ґрунтової 

мікрофлори входять Penicillium sp., Aspergilus sp., Penicillium sp., Aspergilus sp., 

Mucor sp., Penicillium sp. Серед хвороб рослин, які у різних відсотках 

проявлялися, ідентифіковано: фітофтороз – псевдогриб Phytophthora infestans, 

альтернаріоз – гриб Altemaria solani та вірусні хвороби, такі як Мозаїка – Tobacco 

mosaic virus. 

9. Найефективнішими біопрепаратами проти фітофторозу на рослинах 

беладони звичайної були Гаупсин БТ, Мікосан В, Фітоспорин М. Оброблення 

посівів цими препаратами сприяло вищій продуктивності рослин на 12% у 

порівнянні з контролем. 

10. Визначено, що в основній частині неорганічних речовин: барій, 

кадмій, мідь, залізо, марганець, нікель, калій, натрій, стронцій, цинк 

акумулюється в коренях рослин беладони звичайної в умовах Лісостепу України у 

кількостях, які перевищують гранично допустимий рівень, що свідчить про 

часткове забруднення ґрунтів регіону, тоді як в насінні вона знижується 

наполовину або до величини, яка менша порогу чутливості аналітичних приладів, 

що свідчить про перспективність вирощування цієї лікарської рослини для 

промислової переробки. 

11. У результаті експериментальних досліджень, викладених у 

дисертаційній роботі, розроблені елементи технології, які дозволяють успішно 

вирощувати та отримувати високі врожаї біосировини беладони звичайної з 

підвищеним вмістом алкалоїдів (0,56 %) в умовах Лісостепу України. 

12. Економічна ефективність вирощування беладони звичайної в зоні 

Лісостепу була високою. Так, у сорт Прекрасна пані прибуток на 1 га посіву склав 

102,8 тис. грн., що забезпечило вищу рентабельність 259,1 %, порівняно з сортом 

Красавка – 207,9 %. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

Для одержання врожайності біосировини на рівні 4,80–5,10 т/га та насіння – 

120–150 кг/га рекомендується наступна технологія вирощування беладони 

звичайної Лісостепу України: 

– висівати високоврожайний новостворений сорт беладони звичайної 

Прекрасна пані, адаптованого до умов вирощування Лісостепу України; 

– поряд з розмноженням культури насіннєвим способом, рекомендується 

розсадний за оптимальної схеми розміщення рослин 50 x 50 см; 
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– для забезпечення високого рівня схожості насіння у якості біогенного 

стимулятора доцільно використовувати 1 % – й розчин гіберелінової кислоти; 

– застосовувати двоукісну технологію збирання біосировини з другого року 

вегетації; 

– для отримання насіння вищих репродукцій обмежитися дворазовим збором 

плодів, виключивши третій і четвертий. 
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АНОТАЦІЯ 

Ярута О. Я. Оптимізація елементів технології вирощування беладони 

звичайної (Atropa belladonna L.) для культивування в умовах Лісостепу 

України – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 06.01.09 «Рослинництво». – Інститут садівництва НААН, 

Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН» Київ, 2021. 

Здійснено комплексний аналіз способів вирощування та встановлено 

реакцію рослин беладони в Лісостепу, що визначає можливість інтродукції 

культури у цій зоні. У дисертації запропоновано вирішення низки науково-

практичних завдань: досліджено особливості онтогенезу, біологію проростання 

насіння беладони; формування врожаю залежно від норм висіву та схем 

розміщення рослин на площі; вплив строків сівби на врожайність плодів і якість 

біосировини (вміст алкалоїдів у рослині). Розроблені оптимальні способи 

насіннєвого та розсадного розмноження, запропоновано ефективні технологічні 

елементи вирощування беладони звичайної, що забезпечують в умовах  Лісостепу 

отримання врожаю біосировини на рівні 4,80 –5,10 т/га, насіння – 120–150 кг, за 

вмісту алкалоїдів: у листках – 1,6%, стеблах – 1,3%, квітках – 0,7 %, плодах – 0,5 

%, коренях – 1,2 %.  

Доведено високу економічну ефективність вирощування новоствореного 

сорту беладони звичайної Прекрасна пані. Обґрунтована економічна доцільність 

технології за розсадного способу вирощування. Визначені найбільш затратні 

статті створення промислових насаджень культури в Лісостепу України. 
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АННОТАЦИЯ 

Ярута О. Я. Оптимизация элементов технологии выращивания 

красавки обыкновенной (Atropa belladonna L.) для культивирования в 

условиях Лесостепи Украины. – Квалификационный научный труд на правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.01.09 «Растениеводство». – Институт садоводства 

НААН, Национальный научный центр «Институт земледелия НААН». Киев, 2021. 

По результатам проведенных исследований осуществлен комплексный 

анализ способов выращивания и установлена реакция растений красавки 

обыкновенной в Лесостепи Украины, определяющих возможность интродукции 

культуры и промышленного культивирования в этой зоне. 

В диссертации предложено решение ряда научно-практических задач – 

исследованы особенности онтогенеза, биологии прорастания семян, 

формирование лекарственного биосырья и семенной продуктивности красавки 

обыкновенной, качества плодов и их влияние на количественные характеристики 

семенного материала в условиях Лесостепи Украины с целью успешной 

интродукции и расширения культуры для обеспечения перерабатывающей 

фармацевтической отрасли сырьем. Разработаны оптимальные способы 

семенного и рассадного размножения, эффективные технологические элементы, 

обеспечивающие в условиях Лесостепи урожай биосырья на уровне 4,80 –

5,10 т/га, семян – 120–150 кг при содержании алкалоидов: в листьях – 1,6%, 

стеблях – 1,3%, цветках – 0,7 %, плодах – 0,5 %, корнях – 1,2 %. 

Подана ботаническая характеристика и ареал распространения красавки 

обыкновенной, ее химический состав и применение в медицине, приведены 

основные морфологические и биологические особенности при разной агротехнике 

выращивания, рассмотрено практическое применение красавки в прошлом и 

перспективы ее распространения в будущем. 

Описаны условия, объекты и методика исследований в соответствии с 

надлежащими почвенно-климатическими условиями для культуры красавки 

обыкновенной. 

Выращивание красавки в условиях Лесостепи предполагает размножение 

посадочного материала. Обобщены результаты исследований по изучению 

влияния биологических стимуляторов на прорастание семян в лабораторных 

условиях, на всхожесть и реакцию растений красавки первого года вегетации и на 

ювенильных этапах органогенеза.  

Определены оптимальные нормы высева семян при разных сроках севбы и 

дальнейшее развитие растений, их отличия в зависимости от площади питания.  

Установлено влияние строков посева на урожайность плодов и качество биосырья 

(содержание алкалоидов в растении): под зиму – 132 кг/га, 0,44%; весенний 

ранний – 149 и 0,42; весенний средний – 110 и 0,40; весенний поздний – 111 и 0,41 

соответственно. Разработаны оптимальные способы семенного и рассадного 
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размножения. 

Показано влияние сроков посева на урожайность плодов и качество 

биосырья (содержание алкалоидов в растении): под зиму – 132 кг/га, 0,44%; 

весенний ранний – 149 и 0,42; весенний средний – 110 и 0,40; весенний поздний – 

111 и 0,41 соответственно. Установлена эффективность формирования 

урожайности за двух- и трехлетние периоды вегетации растений при двухукосном 

сборе биосырья. При размножении белладонны обыкновенной рассадным 

способом исследовано влияние площади питания на хозяйственно-ценные 

характеристики растений.  

Показано влияние сроков формирования плодов на посевные свойства 

семян: масса плода первого сбора составляла 0,52 г из 191 шт. семян и 

характеризовались повышенной семенной продуктивностью. При последнем 

сборе (5-тый) средняя масса плода снизилась на 42 %, количество семян из плода 

– на 29% по сравнению с первым. Семена первого срока уборки имели 

максимальную всхожесть (96%), последнего – на 11% ниже. 

Выявлены болезни и вредители растений белладонны и показаны 

эффективные биопрепараты их защиты, а также особенности перемещения 

неорганических соединений в системе «почва-растение» и накопление их в 

корнях и семенах. 

Представлена экономическая составляющая, уровень доходности и 

окупаемости ресурсов при выращивании новосозданного сорта белладонны 

обыкновенной Прекрасная пани. Определены наиболее затратные статьи создания 

промышленных насаждений культуры в Лесостепи Украины.  

Ключевые слова: белладонна обыкновенная, сорт, биопрепарат, биосырье, 

семена, плоды, алкалоиды, фотосинтетический потенциал, продуктивность, 

экономическая эффективность. 

 

ANNOTATION 

Yaruta O.Y. Optimization of the elements of technology for growing 

belladonna (Atropa belladonna L.) for cultivation in the forest-steppe of Ukraine - 

Qualification scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of the 

agricultural sciences on a specialty - 06.01.09 - “Crop production” - Institute of 

Horticulture of the National Academy of the Agrarian Sciences, The National Research 

Center “Institute of Agriculture of the National Academy of the Agrarian Sciences”, 

City of Kyiv, 2021. 

A comprehensive analysis of the cultivation methods was carried out and the 

reaction of the belladonna plants in the forest-steppe has been established, which 

determines the possibility of culture introduction in this zone. The dissertation offers the 

solutions to a number of the scientific and practical problems: the features of 

ontogenesis, biology of germination of the belladonna seeds have been studied; the crop 

formation depending on the sowing rates and plant placement schemes on the area; the 

influence of the sowing dates on the fruit yield and quality of the bio raw materials 

(alkaloid content in the plant). The optimal methods of the seed and seedling 

propagation have been studied, the effective technological elements of the belladonna 
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cultivation have been offered, the providing in the conditions of the forest-steppe, the 

receiving of a crop of the bio raw materials at the level of 4.80 - 5.10 tonnes/ ha, seeds - 

120 - 150 kg, at the content of the alkaloids: in the leaves - 1.6%, stems - 1.3%, flowers 

- 0.7%, fruits - 0.5%, roots - 1.2%. 

The high economic efficiency of growing the newly created variety of the 

belladonna Prekrasna pani has been proved. The economic expediency of the 

technology for the seedling method of cultivation has been substantiated. The most 

expensive articles of creation of the industrial plantings of culture in the forest-steppe of 

Ukraine have been defined. 

Key words: belladonna vulgaris, variety, biological product, biological raw 

materials, seeds, fruits, alkaloids, photosynthetic potential, productivity, economic 

efficiency. 
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