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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 України» Київ, 2021. 

За результатами проведених досліджень здійснено комплексний аналіз 

способів вирощування та встановлено реакцію рослин беладони звичайної в 

Лісостепу України, що визначають можливість інтродукції культури та 

промислового культивування у цій зоні. 

У дисертації запропоновано вирішення низки науково-практичних 

завдань – досліджено особливості онтогенезу, біології проростання насіння, 

формування лікарської біосировини та насіннєвої продуктивності беладони 

звичайної, якості плодів і їх вплив на кількісні характеристики насіннєвого 

матеріалу в умовах Лісостепу України з метою успішної інтродукції і 

розширення площ під цією культурою для забезпечення переробної 

фармацевтичної галузі сировиною. Розроблені оптимальні способи 

насіннєвого та розсадного розмноження, обґрунтовано економічну 

доцільність вирощування беладони звичайної в умовах зони Лісостепу. 

У першому розділі роботи подано біолого-морфологічну 

характеристику та ареал поширення беладони звичайної, її хімічний склад і 

застосування в медицині, наведено основні морфологічні й біологічні 

особливості за різної агротехніки вирощування, розглянуто практичне 

застосування беладони в минулому та перспективи її поширення в 

майбутньому.  

У другому розділі представлені умови, об’єкти та методика досліджень, 

відповідно до належних ґрунтово-кліматичних умов для культури беладони 

звичайної. 
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Особливості розвитку рослин у Лісостепу за розмноження насінням, 

дослідження різних строків і норм висіву відображені в третьому розділі 

наукової роботи, а також узагальнені результати досліджень із вивчення 

впливу біологічних стимуляторів на проростання насіння в лабораторних 

умовах, на його схожість та реакцію рослин беладони першого року вегетації 

і на ювенільних етапах органогенезу. 

Роль способу розмноження та поширення культури беладони за роками 

вегетації, визначення оптимальних норм висіву насіння за різних строків 

сівби, подальший розвиток рослин та їх відмітності залежно від схеми 

посадки представлено в четвертому розділі цієї роботи. Удосконалені 

елементи технології вирощування беладони звичайної за рахунок визначення 

оптимального способу розмноження, норм висіву насіння за різних строків 

сівби сприяє підвищенню продуктивності біосировини та врожайності 

насіння. Встановлено ефективність формування врожайності за дво- та 

трьохрічні періоди вегетації рослин за двоукісного збору біосировини. 

Особливості розмноження беладони звичайної розсадним способом, 

вплив схем посадки на господарсько-цінні характеристики рослин, 

формування генеративних органів, а також вплив строків формування плодів 

на посівні властивості насіння описані у п’ятому розділі. 

Поширення культури беладони в зоні Лісостепу стримується низкою 

суб’єктивних та об’єктивних причин. Однією з таких можна вважати 

відсутність достатньої кількості досліджень із поширення хвороб і наявності 

ефективних біопрепаратів, особливості переміщення неорганічних сполук у 

системі ґрунт – рослина та накопичення їх у біосировині та насіння є 

актуальними напрямами досліджень, з якими можна ознайомитись у 

шостому розділі цієї роботи.  

Питання доцільності вирощування та економічної його складової 

розглянуто в сьомому розділі роботи. Показано рівень прибутковості 

вирощування новоствореного сорту беладони звичайної Прекрасна пані. 
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Обґрунтовано економічну доцільність технології за розсадного способу 

вирощування.  

Визначені найбільш затратні статті створення промислових насаджень 

культури беладони звичайної в Лісостепу України. 

Ключові слова: лікарські рослини, сорт, біопрепарат, біосировина, 

насіння, плоди, алкалоїди, фотосинтетичний потенціал, продуктивність, 

економічна ефективність. 

 

ANNOTATION 

 

O.Ya. Yaruta Optimization of Elements of Belladonna (Atropa belladonna 

L.) Growing Technology for Cultivation in the Forest-Steppe Zone of Ukraine – 

Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for  a Candidate Degree in Agricultural Sciences, specialty 06.01.09 

“Plant Cultivation”. − Institute of Horticulture of NAAS of Ukraine, National 

Scientific Centre “Institute of Agriculture of NAAS of Ukraine” Kyiv, 2021. 

Following the research, a comprehensive analysis of methods of growing 

belladonna in the Forest-Steppe Zone of Ukraine was carried out, the adaptability 

and response of belladonna plants to non-traditional growing conditions 

determining the possibility of their introduction was established. 

The thesis offers a solution of a number of scientific and practical problems 

– special features of ontogenesis and biology of seed germination, formation of 

medicinal biologic raw materials and seed productivity of belladonna, fruit quality 

and their effect on quantitative characteristics of seed material in the Forest-Steppe 

Zone of Ukraine for successful introduction and expansion of area under this crop 

to provide the processing pharmaceutical industry with raw materials. Optimal 

methods of seed and seedling propagation were developed, the economic 

expediency of growing belladonna in the conditions of the Forest-Steppe Zone was 

substantiated. 

Section I presents the botanical characteristics and natural area of 

belladonna, its chemical composition and use of plants in medicine, the basic 



5 

morphological and biological features of different farming techniques, the practical 

use of belladonna in the past and prospects for its spread in the future were 

considered.  

Section II aims to describe the conditions, objects and methods of research 

in accordance with the appropriate soil and climatic conditions and belladonna 

crop. 

Growing belladonna in the Forest-Steppe Zone implies the propagation of 

planting material. The issues of special feature of the development of plants in case 

of propagation using one of the researched methods, namely – by seeds, are 

researched in Section III of this scientific research. Studies of various terms, 

methods and seeding quantity in case of seed propagation, their suitability and the 

optimal method of propagation are described in this section. The results of research 

of the effect of biological stimulants on seed germination in the laboratory 

conditions, on germination rate and the response of belladonna plants of the first 

vegetation year and in the initial stages of organogenesis are summarized. 

The role of the propagation method for the spread of the belladonna crop on 

an industrial scale by the vegetation years, identification of the optimal seeding 

rates at different sowing dates and further development of plants and their 

characteristics depending on the feeding area are described in Section IV. Elements 

of the belladonna growing technology were improved due to determining the 

optimal propagation method, seeding rates at different sowing dates, which helped 

to increase the productivity of biologic raw materials and seed yield. The yield 

formation efficiency was established for two- and three-year vegetation periods of 

plants with two-cuts collection of biologicla raw materials. 

The special features of propagation of belladonna using the seedling method, 

the effect of feeding area on the economic valuable characteristics of plants, 

formation of generative organs, as well as the influence of the time of fruit 

formation on the sowing properties of seeds are described in Section V. 

The spread of the belladonna crop in the Forest-Steppe Zone is prevented by 

a number of subjective and objective reasons. One of them is the lack of sufficient 
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research of the spread of diseases and the availability of effective biologic 

products, especially the movement of inorganic compounds in the soil-plant system 

and their accumulation in biologic materials and seeds are relevant areas of 

research, which can be found in Chapter VI of this research.  

The issue of expediency of cultivation and its economic component is 

considered in Section VII of this research. The profitability of growing the newly 

created variety of belladonna Prekrasna Pani (Beautiful Lady) is shown. The 

economic expediency of the technology in case of the use of the seedling 

cultivation method is substantiated.  

The most cost-intensive items of creation of industrial plantations of the 

belladonna crop in the Forest-Steppe Zone of Ukraine are determined. 

Key words: medicinal plants, variety, biologic drugs, biologic raw 

materials, seeds, fruits, cultivation technology, photosynthetic potential, 

productivity, economic efficiency. 
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ВСТУП 

 

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

лікарська рослина з широким спектром фармакологічної дії. Препарати з 

беладони широко використовують у медичній практиці як протизапальні, 

спазмалітичні 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 із 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 L., 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 у 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.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.   

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконані впродовж 2015 – 

2018 рр. і були складовою  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 для забезпечення фармацевтичної промисловості 

стабільною сировинною базою.  

Для досягнення мети були поставлені такі 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; 
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•  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 

згідно з ґрунтово-кліматичними умовами регіону; 

• оцінити різноякісність плодів і насіння з метою їх практичного 

використання в насінництві беладони звичайної; 

• визначити ефективність біопрепаратів за вирощування Atropa 

belladonna L. 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 досліджень. У роботі використовували загальнонаукові та 

спеціальні методи. Із загальнонаукових використовували: гіпотезу, 

експеримент, спостереження та аналіз. 

Серед спеціальних використовували основні методи наукових 

дослідженнях в агрономії: лабораторний, польовий та статистичний. 

Лабораторний – для вивчення якісних показників насіння беладони 

звичайної, накопичення сухої біологічної маси рослин та її частин, вміст 

важких металів, аналіз ґрунтової мікрофлори; польовий – для дослідження 

особливостей росту й розвитку рослин, формування продуктивності 

беладони звичайної та стійкості до шкідливих організмів; біометричні, 

вимірні, візуальні – для вивчення особливостей мінливості морфометричних 

ознак рослин, фенологічні спостереження. Економічну ефективність їх 
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вирощування опрацьовували за допомогою порівняльно-обчислювальних 

методів. Статистичним методом визначали достовірність результатів 

досліджень, встановлювали вплив різних чинників, які досліджували, на 

врожайність та якість біосировини. 

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 із метою максимальної реалізації 

потенційної продуктивності рослин.  

Уперше: 

– встановлено особливості проходження онтогенезу рослинами 

беладони звичайної, що дало змогу виявити механізми морфологічної та 

фізіологічної їх адаптації до умов вирощування; 

–  встановлено залежність особливостей росту й розвитку рослин, 

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 звичайної;  

–   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. 
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Набули подальшого розвитку:  

– методологічні принципи формування високих і сталих урожаїв 

беладони звичайної; 

–   підходи до обґрунтування економічної доцільності вирощування 

беладони звичайної в умовах Лісостепу;  

–   рекомендації щодо вирощування беладони звичайної в умовах 

Лісостепу України.  

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 із дворазовим збором плодів. 

Доцільно застосовувати 1%-й 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 обл. 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 у Криму та Закарпатті, а також 

урожай біоси ровини 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 
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площі 5 га. Застосування  1%-го розчину гіберелінової кислоти А3 

збільшувало проростання насіння у 2,5 раза 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.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною, 

новою науковою завершеною працею. Автором підібрані та опрацьовані 

літературні джерела, розроблено програму та обґрунтовано методологію 

постановки досліджень, виконано експериментальну частину дисертаційних 

досліджень, узагальнені одержані результати та здійснено їх інтерпретацію, 

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. 
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Київ, 2017 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «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. 

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.  
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РОЗДІЛ 1 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЛАДОНИ ЗВИЧАЙНОЇ (ATROPA 

BELLADONNA L.) ТА ІСТОРІЯ ЇЇ ІНТРОДУКЦІЇ 

(огляд літератури) 

 

1.1. Біолого-морфологічна характеристика та ареал поширення 

беладони звичайної  

Беладона звичайна (Аtropa belladonna L.) – представник родини 

Пасльонові (Solanaceae), біологічна класифікація якої така:  

•  домен: Еукаріоти (Eukaryota),  

•  царство: Зелені рослини (Viridiplantae),  

•  відділ: Вищі рослини (Streptophyta),  

•  надклас: Покритонасінні (Magnoliophyta),  

•  клас: Еудікоти,  

•  підклас: Айстериди,  

•  порядок: Пасльоноцвіті (Solanales),  

•  родина: Пасльонові (Solanaceae),  

•  рід: Беладона (Atropa),  

•  вид: Беладона звичайна. Бінальна назва – Atropa belladonna L. [1–6]. 

У каріологічному відношенні цей вид має диплоїдне число хромосом 

2n = 72 [7].  

Щодо назви рослини, то крім офіційної можна зустріти і місцеві: 

дурман сонний, запридух, красавка, надриган, отруйниця, німиця, сонник, 

німиця чорна та ін., що свідчить про її популярність у використанні в 

народній медицині [8, 9]. Ця рослина належить до лікарських, хоча є 

отруйною для людини.  

 

Беладона звичайна – це багаторічна трав'яниста перехреснозапильна 

рослина з дуже довгим і товстим багатоголовим кореневищем, від якого 

щороку відростають численні прямі, сильно розгалужені стебла, заввишки 
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60–200 см, товсті, соковиті, вгорі розгалужені вилоподібно, 

залозисто‐опушені. Листки короткочерешкові, яйцеподібної форми або 

яйцеподібно‐еліптичної, загострені, цілокраї, в нижній частині стебла 

почергові, на квітконосних пагонах – розміщені попарно, один з яких 

більший за розміром. Квітки поодинокі, великі, похилі, коричнево-

фіолетового або червоно-бурого забарвлення, розміщені в пазухах листків. 

Чашечка, яка залишається після цвітіння, охоплює плід п’ятьма надрізаними 

лопатями, яйцевидної видовженозагостреної форми (рис. 1.1).  

   

а б в 
 

Рис. 1.1. Беладона звичайна: а – рослина, б – коренева система, в – 

ботанічна ілюстрація (за Tomme, 1985 р.) 

 

Віночок 20 – 30 мм завдовжки, брудно-фіолетового (іноді жовтого) 

забарвлення, біля основи – жовто-бурого, з буро-фіолетовими прожилками. 

Тичинок п'ять, маточка із верхівковою зав’яззю, з фіолетовим стовпчиком, 

завдовжки з віночок або трохи довший за нього і ниркоподібною 

http://toxic-plants.pp.ua/index.php/fitoslovnyk/chashechka
http://toxic-plants.pp.ua/index.php/fitoslovnyk/vinochok
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приймочкою. Плід – куляста глянцувато-чорна соковита ягода величиною з 

вишню. 

Фаза цвітіння триває з червня по серпень, плодоносить у вересні. 

Розмножується насінням [10, 11]. У природі росте у багатих евтрофних 

букових та інших широколистяних лісах класу Querco-Fagetea (порядки: 

Fagetaliasylvatica, Dentario-Fagetalia), на просіках, галявинах після вирубки, 

серед чагарників (класу Urtico Sambucetea) [12, 13]. 

Віддає перевагу вапнякам і багатим на кальцій ґрунтам. Рослини 

переважно ростуть поодиноко або невеликими групами. На молодих 

вирубках або вздовж доріг насадження беладони можуть утворювати 

численні зарослі, які поступово в міру формування лісу зменшуються. 

Локальні популяції беладони звичайної невеликі, вони зберігають стабільну 

структуру, як правило, є різновіковими [14].  

Ареал Аtropa belladonna L. охоплює Приатлантичну зону, Центральну 

та Південну Європу, Середземномор’я, Балкани, Малу Азію та Кавказ. 

Рослини беладони можна зустріти в дикій природі від Великої Британії до 

Східних Карпат, від Іспанії, Греції, Румунії на півдні до Данії на півночі. 

Беладона звичайна росте в Ірані, Афганістані, Пакистані (аж до Гімалаїв), 

Північній Африці, завезена до США [15, 16].  

У природних умовах зустрічається на Північному Кавказі – на Кубані і 

Тереку, в Західному Закавказзі, Абхазії, Грузії, Азербайджані. Зрідка 

зустрічається на території Молдови [17]. 

В умовах Гірського Криму ця рослина росте в буковому поясі на 

узліссях, просіках, галявинах, біля доріг, у балках на відкритих місцях [18]. 

Тут рослини беладони заселяються на звільнених від деревної рослинності 

місцях. Ще В. Н. Любименко [19] відзначав, що її можна зустріти на узбіччях 

недавно влаштованих доріг, стежок і особливо на лісових вирубках. При 

цьому вона нерідко заходить у густу тінь лісу, а з іншого боку, добре 

витримує яскраве сонячне освітлення при заселенні великих вирубок у 

Криму. 
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Крім гірничо-лісових районах Криму в Україні у природних умовах 

беладона зустрічається на Закарпатті, у Карпатах, Передкарпатті, на Розточчі, 

Опіллі, Придністров’ї і в інших районах Західної України. Адміністративні 

регіони її розповсюдження: Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, 

Закарпатська, Чернівецька, Хмельницька, Вінницька обл. (рис. 1.2) [20, 21]. 

На сьогодні, через вузьку еколого-ценотичну амплітуду виду, інтенсивне 

ведення лісового господарства та насаджень інтродукованих порід, а також 

заготівлю лікарської сировини рослин Аtropa belladonna L. спричинили 

інтенсивне зменшення загального ареалу виду і занесення його до Червоної 

книги України. 

 

 

Рис. 1.2. Ареал Atropa belladonna L. на території України 

 

Дикорослі запаси рослин беладони практично зведені до мінімуму і не 

забезпечують потреби в сировині цієї культури. Крім того, ця рослина 

знаходиться під охороною і вперше занесена до Червоної книги СРСР у 1978, 

а України – 1992 р. Це реліктовий вид, що охороняється, з вираженою 

ценофобною стратегією, занесений в останнє видання Червоної Книги 

України (2009) з природоохоронним статусом «вразливий», як рослина II 

категорії за рідкістю [22]. 
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На сьогодні потреба в сировині беладони задовольняється виключно за 

рахунок її промислового вирощування. 

З метою збереження та відновлення популяцій беладони звичайної 

проводять заходи охорони виду у Національних природних парках 

«Ужанський», «Подільські Товтри», Карпатський, а також у Карпатському 

біосферному заповіднику, в Ялтинському гірсько-лісовому та Кримському 

природних заповідниках [23]. Також, беладону звичайну вирощують у 

багатьох ботанічних садах, культивують як промислову лікарську культуру в 

багатьох країнах Європи у т.ч. в Україні (у Криму), Азії й Америки [24]. 

Беладону вирощують у великих масштабах у Південній і Східній 

Європі, Пакистані, Північній Америці, Бразилії і Росії (Краснодарський край, 

Каракалпакстан) [25, 26]. Однак як в Україні, так і в Російській Федерації на 

сьогодні відсутні її сорти в Державних реєстрах, крім новоствореного – 

Прекрасна пані в Інституті садівництва НААН України. 

Для відновлення широкого промислового виробництва цієї культури в 

Україні необхідно посилити науково-дослідну роботу, в тому числі і 

селекційну для створення високопродуктивних сортів, придатних для 

інтродукції в різних зонах країни. Основні господарсько-цінні ознаки, за 

якими необхідно вести відбір: висока врожайність надземної маси і насіння, 

підвищений вміст суми алкалоїдів, стійкість до основних видів шкідників і 

хвороб, а також до низьких температур. 

 

1.2. Історія застосування в медицині рослин Atropa belladonna L. 

та їх хімічний склад  

Atropa belladonna L. належить до широко відомих лікарських рослин, 

які здавна застосовують як в народній, так і в науковій медицині і 

характеризується широким спектром фармакологічних властивостей. 

Отруйні властивості беладони звичайної пов’язані з наявністю в ній 

алкалоїдів, сильнодіючих на центральну нервову систему [27]. 
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Отруєння організму рослинами беладони, яке відоме під назвою 

«сонної одурі» і вказує на симптоми, які воно викликає. Родову назву Atropa 

ця рослина отримала від імені богині Атропи, яка згідно з давньоримським 

міфом, може в будь-який момент обірвати нитку людського життя. Видова 

назва «беладона» вперше з’явилась в Італії в ХVI ст. [28]. Ця назва 

складається з двох слів: bella і donna, що вказує на інші властивості рослини і 

в перекладі означає «красива жінка». Таку назву рослина отримала тому, що 

широко використовувалась жінками в косметичній сфері – щоб оживити 

обличчя шляхом натирання щік і надання очам особливої виразності і блиску 

[29].  

Перші відомості про знайомство з отруйними і деякими цілющими 

властивостями беладони відносяться до глибокої давнини. Вони 

зустрічаються в творах стародавніх грецьких і римських лікарів і 

письменників [30 – 32]. 

Про застосування беладони в медицині в античні часи відомо дуже 

мало. Її знали як отруйну рослину, особливо на території природного 

поширення. На цілющі та отруйні властивості беладони вказували Теофраст 

(372– 287 рр. до н. е.) і Діоскорид (I ст. н. е.), який називав її «Strychnos 

manicos», що означає «божевільна рослина» [33, 34]. 

У давніх германських племенах були воїни – Берсерк, які одягалися в 

ведмежі шкури і перед боєм випивали напій із беладони, що росла в букових 

лісах Західної Європи. У воїнів розвивався стан сильного збудження, і вони 

несамовито йшли на ворога [35]. 

У медицині східних країн беладону застосовували як наркотичний засіб 

поряд з індійською коноплею, снодійним маком і болиголовом ще 2500 років 

тому [36]. 

В одному з наукових трактатів, датованому 1504 р., рослину називали 

«Solanum mortale», що означає «паслін смертельний». Перший ботанічний 

опис рослини під назвою «Solanum mortiferum» з'явився в 1542 р. у травнику 

Леонарда Фукса (1501 – 1565). Про неї писав польський лікар і ботанік 
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Шимон Серенскій (Сіреніуш, 1541 – 1611) [37]. У середні віки сік беладони 

часто використовували як отруту. В історії відомі випадки, коли за 

допомогою соку беладони шотландці знищили датчан. Відступаючи, вони 

залишали загарбникам бочки з пивом, отруєним соком беладони. Вирішивши 

відсвяткувати перемогу, данці випивали трофейний напій і занурювалися в 

стан глибокого сну. Шотландці поверталися і легко розправлялися з 

ворогами [38]. У ХVIII ст. в Австрії випадки отруєння беладоною траплялися 

так часто, що уряд був змушений видати кілька циркулярів із докладним 

описом рослини [39].  

Ягодами беладони отруїлися солдати наполеонівської армії, які в 1813 

р. стояли недалеко від німецького міста Пірна [40]. 

Завдяки галюциногенним властивостям беладона, як і блекота, 

вважалася чарівною травою і входила до складу чаклунських мазей і напоїв. 

Особливо поширеною в Європі в XIII – XIV ст. була «мазь відьом», яку 

виготовляли із соку плодів беладони. Жінки, які вважали себе відьмами, 

випивали такий напій або натиралися маззю, після чого відчували незвичайні 

відчуття (польоту, стрімкого переміщення в просторі, зорових, нюхових і 

слухових галюцинацій) і були впевнені в їх реальності, вони вважали, що 

дійсно беруть участь у шабаші. Таке перевтілення майстерно описав М. 

Булгаков у романі «Майстер і Маргарита». У тому, що подібні відчуття є 

результатом дії беладони, на власному досвіді переконався німецький 

токсиколог Густав Шенк, який вдихав дим палаючого насіння рослини [41, 

42]. 

Відомий алхімік і лікар Парацельс (1493 – 1541 рр.) вважав, що 

беладона може стати причиною божевілля [43]. Однак уже в середньовіччі 

цю рослину в досить малих, майже гомеопатичних дозах почали 

застосовувати при безсонні, епілепсії, нічному нетриманні сечі, холері, 

подагрі, коклюшу, шлунково-кишкових захворюваннях, шкірних і 

венеричних хворобах. У 1677 р. Фабер докладно описав застосування і дію 

беладони, яку він називав «Solanum furiosum». У ХVI ст. італійський лікар і 
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ботанік Маттіоллі проводив небезпечні для життя досліди з беладони на 

злочинцях. Приблизно в той самий час рослину під назвою «Herba 

Belladonnae» (трава беладони) застосовували жінки Венеції для посилення 

блиску очей [44]. 

У XVIII ст. беладона була темою багатьох наукових трактатів, зокрема 

Петрус Даруючи (1776) і Монхе (1789), що свідчить про підвищений інтерес 

до незвичайних властивостей цієї рослини. Мідріатичний ефект беладони 

описаний в 1802 р., але про її анальгетичні властивості дізналися тільки в 

1860 р. До ХІХ ст. лишалось невідомим, яке із біологічно активних сполук 

рослин беладони виявляє терапевтичну дію на тваринний організм [45, 46]. 

У 1831 р. Мейн, а в 1833 р. незалежно від нього Гейгер і Хессе 

виділили з коренів беладони в кристалічній формі гіосциамін і його ізомер 

атропін. Було встановлено, що вони є основними діючими речовинами, які 

зумовлюють фармакологічні властивості беладони. У 1879 р. синтезований 

атропін з атроповою кислотою і тропіну. Наприкінці ХІХ ст. Ладенбург 

встановив структуру атропіну та ідентифікував його з гіосциаміном [47, 48]. 

З цього періоду атропін входить до складу цінних лікарських засобів і 

находить широке застосування в медицині. На ряду з атропіном у беладоні 

містяться також і алкалоїди, які використовують у медицині: гіосциамін, 

скополамін та ін. [49]. 

Ще в далекому 1866 р. беладона, як лікарська рослина, була визнана 

науковою медициною і включена до першої Російської фармакопеї [50].  

У 1868 р. Trousseu вважав атропін одним із найбільш ефективних 

засобів при бронхіальній астмі. Згодом арсенал проти астматичних засобів, 

зокрема бронходилататорів, значно розширився, і атропін відійшов на другий 

план. Але в 70-х роках наступного століття з'явилися роботи про бронхо- 

розширюючу дію атропіну та його похідних при інгаляційному введенні [51]. 

Наприкінці ХІХ ст. житель болгарського міста Шипки Іван Раїв 

створив засіб від хвороби Паркінсона, що зробило справжню сенсацію. 

Італійській королеві Олені довелося заплатити за його секрет чотири 
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мільйони лір. Цим засобом почали в лікарнях лікувати хворих  на енцефаліт. 

У 25 % випадків пацієнти видужували, в 40 % – їх стан помітно 

поліпшувався. Однак широкого застосування цей засіб не знайшов, оскільки 

при його вживанні проявлялися побічні явища [52]. 

Задовго до відкриття атропіну мазі з екстракту беладони застосовували 

при защемлених грижах. 

У минулому в Богемії корінь беладони добавляли в пиво для надання 

йому одурманюючих властивостей, іноді його додавали в горілку. В 

Австралії беладону додавали в корм волів, щоб у них була гладка шерсть. 

Народна медицина рекомендувала беладону також при сказі, сифілісі, 

імпотенції, бронхіальній астмі, туберкульозі легенів. Для лікування кривавих 

проносів застосовували спиртову настойку ягід беладони. Свіжий сік листя 

рослини, розведений горілкою, рекомендували при хронічних запаленнях 

очей у людини і тварин. Аплікації та припарки з листя беладони в народній 

медицині рекомендовано при інфільтратах, для симптоматичного лікування 

раку молочної залози [53 – 56]. 

У наш час у народній медицині настойку беладони застосовують при 

паралічі з втратою мови, артритах, радикулітах, ревматизмі, захворюваннях 

шлунково-кишкового тракту. У Франції її застосовують при мігрені, 

неврозах, невралгії лицьового нерва, больових відчуттів, епілепсії, запорах, 

істерії, хореї, правці, болях у шлунку, кишкових, печінкових і ниркових 

коліках, енурезі. Екстракт коренів використовують як знеболюючий засіб при 

подагрі, ревматизмі, невралгіях, а настойку плодів – при дизентерії [57]. 

Усі частини рослини містять тропанові алкалоїди (атропін, гіосциамін, 

скополамін і ін.): корені  – 0,40 – 1,30 %, листки 0,14 – 1,20 %, стебла 0,20 –

0,65 %, квітки – 0,24 – 0,60 %, зрілі плоди – 0,70 %. Їх використовують для 

отримання препаратів спазмолітичної і болезаспокійливої, антисептичної дії, 

в офтальмологічній практиці для розширення зіниць. Широко відомі 

препарати – Белатамінал, Бекарбон, Белалгін, Бепасал, Бесалол, Анузол, 

Бетіол, Белацехол, Атропін [58,  59].  
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У зелених листках беладони присутній наркотичний запах, на смак 

вони солонуваті і дуже гіркі. Смак кореня спочатку солодкуватий, потім 

пекучо- гіркий.  

Крім зазначених сполук у листках рослин містяться: алкалоїди 

тропанового ряду (0,14 – 1,2 %) – атропін, гіосциамін, скополамін, гіосцин, 

беладонін, апоатропін; леткі азотвмісні сполуки у вигляді основ: N –

метилпіролін, N – метилпіролідин, піридин, тетраметилдіамінобутан; 

оксикумарини; стероїди (β-ситостерин); фенолкарбонові кислоти та їхні 

похідні (хлорогенова кислота), щавлева і леукатропова кислоти; флавоноїди: 

7-глюкозидо-3-рамнозилгалактозиди і 7-глюкозидо-3-рамнозилглюкозиди 

кверцетину і кемпферолу, метилкемпферол, 7-метилкверцетин; аліфатичні 

вуглеводні (н-нонакозан); танін, аспарагін, слиз, віск, вуглеводи, крохмаль, 

смоли, мінеральні речовини [60, 61].  

З коренів беладони виділяють: близько 0,4 % тропанових алкалоїдів 

(атропін, гіосциамін, скополамін); норпсевдотропанові алкалоїди – 

калістегіни; піролідиновий алкалоїд кускгігрин (беларадин); леткі азотвмісні 

сполуки у вигляді основ (N-метилпіролідин, N-метилпіролін, піридин); 

тритерпеноїди і кумарини: скополетин і його 7-глюкозид скополін, 

ескулетин, метилескулетин (слугують для ідентифікації речовин, отриманих 

із беладони), умбеліферон, дубильні та інші речовини.  

З насіння беладони виділені стероїдні глікозиди спіростанового типу, 

названі атропозидами A, B, C, D, E, F, G і H [62]. Тропанові алкалоїди 

(зокрема гіосцинамін), крім листків і кореня, є й в інших частинах рослини, 

але у меншій кількості: у квітках (0,24 – 0,6 %), стеблах (0,2 – 0,65 %), 

нестиглих плодах – 0,19 %, стиглих плодах – 0,7 %, насінні – 0,23–0,33 % 

[63]. 

Фармакологічні властивості зумовлені головним чином алкалоїдом 

атропіном (рис. 1.3), який виявляє протиспазматичну та болетамувальну дію, 

знижує секрецію слинних, шлункових і потових залоз, розширює зіниці очей, 



32 

паралізує акомодацію, при спазмах бронхів зумовлює розширення їх, 

ослаблює перистальтику кишок, прискорює ритм серця. 

 

Рис. 1.3. Хімічна формула атропіну 

 

Атропін блокує м-холінреактивні системи, у великих дозах стимулює 

кору головного мозку й може викликати рухові та психічні збудження, 

судоми, галюцинації, занепокоєння, у терапевтичних дозах збуджує дихання 

(великі дози можуть викликати параліч) [64].  

У медицині атропін використовують у таких випадках: призначається 

як спазмолітик при бронхіальній астмі, виразковій хворобі шлунка і 

дванадцятипалої кишки, пілороспазмі, хронічному гіперацидному гастриті, 

спазмах кишківника, при печінкових і ниркових коліках; захворюваннях 

жовчовивідних шляхів і жовчного міхура, а також при деяких формах 

панкреатитів, жовчнокам’яній і сечокам’яній хворобах [65]; 

використовується для лікування стенокардії та інфаркту міокарда; 

застосовується для лікування функціональних розладів вегетативної нервової 

системи, алергічних захворювань, безсоння, підвищеного збудження, 

туберкульозу легень, геморою, хвороби Паркінсона і паркінсонізму різного 

походження; в офтальмології атропін (0,5 – 1 % розчини) застосовують для 

розширення зіниць з діагностичною метою і при терапії запальних 

захворювань (ірит, іридоцикліт, кератит тощо); призначають як протиотруту 

при отруєнні морфіном, карбохоліном, мускарином, пілокарпіном, 
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прозерином, фізостигміном та іншими речовинами, а також при отруєнні 

грибами [66]. 

Екстракт беладони використовують для приготування ліків: астматол, 

астматин, акліман, бекарбон, белалгін, беласпон, беластезин, белатамінал, 

белоїд, бесалол, шлункові таблетки, солутан, анузол, бетіол, корабел, 

сукрадбел, краплі Зеленіна тощо [67, 68]. 

У народній медицині відвар коренів застосовували при подагрі, 

ревматизмі, невралгії, як зовнішній болетамувальний засіб.  

Таким чином, Аtropa belladonna лікарська отруйна рослина, яку широко 

використовують в народній та офіційній медицині. Лікарські властивості 

беладони звичайної зумовлені великим вмістом в її органах біологічно 

активних речовин, зокрема, алкалоїдів, летких азотвмісних сполук, стероїдів, 

фенолкарбонових кислот, флавоноїдів, аліфатичних вуглеводнів, 

тритерпеноїдів, дубильних речовин. У медицині препарати з беладони 

використовують для лікування дихальної та травної систем, функціональних 

розладів вегетативної нервової системи, при деяких хворобах серця, в 

офтальмології, а також застосовується як протиотрута при отруєнні 

хімічними речовинами та грибами [69, 70]. 

 

1.3. Біологічні особливості, агротехніка вирощування беладони 

звичайної та збирання її сировини і насіння 

На сьогодні до лікарської рослини беладони звичайної є підвищений 

інтерес у виробничників сільськогосподарських культур. Ця рослина має 

попит як на вітчизняному ринку, так і для експорту. Висока рентабельність 

вирощування цієї культури сприяє її поширенню у сільськогосподарських 

посівах. 

Беладона звичайна тепло-, світло- і вологолюбна рослина з тривалим 

вегетаційним періодом (130 – 145 діб) та довгим періодом від сівби до появи 

сходів. Її у виробництві культивують у регіонах з теплими зимами. 

Оптимальна температура для росту й розвитку рослин 20…25 оС, вимерзає 
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без снігового покриву при –15 оС [71, 72]. Рослини беладони можна 

розмножувати насінням (розсадою), однорічними коренями, саджанцями, 

вирощеними з живців, або поділом сформованої кореневої системи. 

Розмноження коренями практикується в умовах її можливого вимерзання, а 

розсадою – в регіонах із помірним і прохолоднішим кліматом. Однак 

основним способом розмноження є насіннєвий безпосередньою сівбою в 

грунт. У перший рік життя беладона росте повільно, може сформувати 

невелику кількість плодів [73, 74].  

Аtropa belladonna вибаглива до родючості ґрунту. За свідченням 

Сидельнікова Н. І. [75] кращі ґрунти – легкі і середні за гранулометричним 

складом із нейтральною реакцією ґрунтового розчину. Тому, для 

вирощування рослин беладони необхідно відводити родючі ґрунти з помірно 

високою вологістю, захищені від південно-східних вітрів, що висушують їх, 

та від сильних північно-східних вітрів, щоб уникнути вимерзання. 

Оптимальними попередниками для рослин беладони є озимі та 

просапні культури, однак не можна вирощувати цю культуру після 

пасльонових (картоплі, помідорів). На ґрунтах, де вирощували рослини 

беладони, не можна висівати кормові культури, бо падалиця може потрапити 

в корм і призвести до отруєння тварин [76].  

Як зазначає Матяш В.Г. [77] агротехніка вирощування беладони 

повинна бути спрямована  передусім на захист сходів від несприятливих 

умов: шкідників, хвороб, бур'янів і ґрунтової кірки. 

Ряд науковців [78, 79] стверджують, що обробіток ґрунту під сівбу 

беладони необхідно проводити по типу напівпару (лущення стерні, зяблева 

оранка на глибину орного шару, 2–3 культивації). 

Під оранку Терехин А. А. і Вандишев В. В. [80] рекомендують вносити 

гній (30–50 т/га) або повне мінеральне добриво (N45–60Р45–60К45–60), а також 

проводити вегетаційні підживлення мінеральними добривами. На підставі 

даних Української дослідної станції лікарських рослин встановлено, що 

врожай беладони значно підвищується за одночасного внесення органічних і 

http://toxic-plants.pp.ua/index.php/fitoslovnyk/rozmnozhennia
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мінеральних добрив (30 т/га добрив та по 60 кг/га азоту, фосфору і калію) 

[81]. 

Висівають беладону восени (під зиму) або рано навесні. За два місяці 

до весняної сівби насіння стратифікують при плюсовій температурі від 0 до 3 

0С або пророщують, попередньо замочивши в теплому приміщенні впродовж 

5-6 діб, або обробці 0,07 %-им розчином гібереліну при витраті робочого 

розчину 10 л на 100 кг насіння [82]. 

Норма висіву насіння 8 – 10 кг/га, або 8–10 млн шт./га. Для Криму, 

який є природним ареалом поширення беладони, у результаті проведених 

досліджень А. К. Бондаренко та ін [83] на Кримській ЗОС ВІЛАР 

оптимальною нормою висіву насіння встановлено 8 кг/га. Спосіб сівби – 

широкорядний (60 – 70 см). Глибина загортання насіння на важких ґрунтах 

1,0 – 1,5 см, на легких – 2 – 3 см.  

За рекомендаціями науковців Полуденого Л. В., Терьохіна А. А., 

Маланкина Е. Л. [84] перед і після сівби поле коткують. На посівах під зиму, 

як тільки ґрунт дозріє для обробки, міжряддя неглибоко рихлять ще до появи 

сходів беладони. На ділянках весняної сівби перше неглибоке розпушування 

міжрядь проводять одразу після позначення рядків. У разі засміченості 

бур’янами або сильного ущільнення ґрунту ділянки обробляють ще до появи 

сходів беладони, орієнтуючись на маячкові рослини. Механізована обробка 

міжрядь повинна правильно поєднуватися з ручною обробкою в рядках. Між 

цими роботами не повинно бути великого розриву в часі, оскільки 

спізнившись із першим прополюванням, значну кількість молодих рослин 

беладони буде видалено разом із розвиненими бур'янами і сам процес 

прополювання вимагатиме значно більших затрат праці. Наступні 

розпушування і прополювання проводять у міру потреби [85, 86]. 

Отже, догляд за посівами включає 3–4 міжрядних розпушувань, 

прополювання, підживлення азотними добривами у період відростання 

рослин після перезимівлі і після першого збирання врожаю. За можливості 

здійснюють поливи, які починають проводити при зниженні вологості ґрунту 
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нижче 75–80 % НВ. Догляд другого і третього років вегетації включає,  

передусім, рано навесні ретельне очищення минулорічних відмерлих частин 

рослин, які є розсадником шкідників і хвороб, на яких зберігається міцелій, 

сумки з сумкоспорами в чорних псевдотеціях [87]. 

У разі необхідності проводять відповідні захисні роботи від хвороб 

(вертицильоз, ремуляріоз, фузаріоз) і шкідників (совки, колорадський жук, 

пасльонова блоха, павутинний кліщ, попелиця, піщаний мідляк) [88 – 90]. 

Термін експлуатації насаджень беладони – 5 – 6 років. 

Збирають надземну біомасу у фазі початку цвітіння рослин. У цей час у 

сировині міститься найбільша кількість алкалоїдів [91]. 

На посівах першого року проводять зазвичай від двох до трьох збирань 

листя вручну, а восени збирають всю надземну масу рослини на біосировину.  

Перший укіс проводять на висоті 12 – 15 см від поверхні ґрунту у фазі 

цвітіння, другий і третій – у міру відростання рослин, механізовано. Останнє 

зрізання повинно бути завершено до початку настання заморозків (4…5 °С). 

Не можна збирати вегетативну масу беладони під час роси або дощу, 

оскільки зволожена сировина при висушуванні темніє. 

Необхідно відмітити, що залежно від прийомів збирання і наступної 

обробки розрізняють такі види сировини: рослину цільну і різану, листя 

цілісні і різані. Надземна маса беладони представляє собою суміш залистяних 

стебел, черешків, квіток, бутонів і плодів. Різана сировина складається зі 

шматочків різної форми від 1 до 8 мм. Вміст алкалоїдів не менше 0,35 %; 

вологи не більше 13 %; золи загальної не більше 13 %; листків не менше 45 

%; побурілих і почорнілих не більше 4 %; органічної домішки не більше 1 %; 

мінеральної домішки не більше 1 %. Листки цільні: завдовжки до 25 см, 

завширшки до 13 см; різані – шматочки різної форми, розміром від 1 до 6 мм. 

Вміст алкалоїдів не менше 0,3 %, вологи не більше 13 %; золи загальної не 

більше 15 %; побурілих і почорнілих листків не більше 4 %; верхівок пагонів 

з квітками і плодами не більше 4 %; мінеральної домішки не більше 0,5 % і 

органічної домішки не більше 0,5 % [92,  93]. 
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Зібране листя негайно перевозять до місця сушіння. Вегетативну масу 

залишають на деякий час у полі для підсушування, оскільки рослини, що 

втратили тургор, краще зберігаються при перевезенні. Як листкову масу, так і 

вегетативну не можна складати великими купами або залишати в тарі більше 

двох годин, оскільки сира маса легко зігрівається і втрачає якість. Цілі 

рослини беладони в напівсухому стані подрібнюють на різальних машинах, 

після чого остаточно досушують. Співвідношення між окремими частинами 

рослин у продукції беладони при збиранні її на біомасу змінюється залежно 

від строків збирання. У середньому ж листя, в загальному врожаї становлять 

50 –  60 %, а стебла 30 – 35 % [94]. 

За рекомендаціями низки дослідників лікарських культур [95 – 97] 

сушити сировину беладони необхідно в сушарках різного типу або в добре 

провітрюваних приміщеннях. Листя або подрібнені стебла розстеляють 

тонким шаром: не більше 1 кг сирої маси на 1  м2 сушильної площі. У процесі 

сушіння сировину неодноразово перевертають. Досушування можна 

проводити при більш товстому шарі маси. Висока температура під час 

сушіння зменшує вміст алкалоїдів у сировині, тому сушити беладону у 

вогневих сушарках необхідно на початку за температури 35…40 °С, а коли 

вологість сировини знизиться більш ніж на половину, температуру 

підвищують до 60…80 0С. При правильній і швидкій сушці сировина зберігає 

свій первісний зелений колір і втрачає мінімум алкалоїдів. Усушка листків 

беладони звичайної перших зборів становить 80–85 %, останніх –  75–80 %, 

усушка цілих рослин – 75 – 80 %. Сировину пакують у тюки по 50 кг нетто, 

різану сировину в мішки по 20 – 25 кг нетто. Термін придатності сировини 

два роки [98]. 

Коріння беладони використовують на товарну продукцію зазвичай при 

ліквідації плантацій. Їх викопують восени після збору надземних частин, 

промивають і очищають, велике коріння розрізають уздовж на частини, а 

потім сушать. Вимоги до якості цієї сировини такі: вміст алкалоїдів не менше 

0,5 %; вологи не більше 13 %; золи загальної не більше 6 %; мінеральної 
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домішки не більше 1 % і органічної не більше 1 % за тим самим ДСТУ, що й 

до надземної маси [99]. 

Для отримання якісного насіннєвого матеріалу виділяють ділянки, на 

яких рослини краще перезимували або закладають спеціальні насіннєві 

ділянки, на яких застосовують провідну агротехніку. На товарну сировину з 

цих рослин збирають тільки нижні листки [100]. 

Плоди беладони збирають у 2 – 3 прийоми у міру їх дозрівання. 

Насіння виділяють в день збору ягід і не пізніше другої доби, тому що вже в 

цей час схожість насіння починає зменшуватися. Особливо різко 

зменшуються схожість та енергія проростання насіння після триденного 

зберігання ягід, а після 7–9 діб вони повністю втрачають свої посівні якості 

[101]. Вимивають насіння від м'якоті плодів вручну або спеціальною 

машиною. Після відмивання їх висушують на полотняних рамах і потім 

очищують на віялках і сортують за фракціями. 

Урожаність насіння беладони звичайної коливається від 0,1 до 0,6 т/га. 

Насіння першого класу повинні мати схожість не менше 80 % і чистоту не 

нижче 98 %, а насіння другого – відповідно не нижче 50 і 97 % [102]. 

 

1.4. Роль біостимуляторів на фізіологічні процеси в лікарських 

рослинах  

Лікарські культури, до яких відноситься і беладона звичайна, 

представляють собою особливу групу рослин, яким притаманні властивості 

дикорослих рослин. Однією з форм прояву закріплених біологічних 

властивостей, успадкованих ними від дикорослих рослин, є тривалий період 

спокою насіння, розтягнутий період проростання, що призводить до слабких 

нерівномірних сходів, уповільненими темпами росту в початкові фази 

онтогенезу. Все це супроводжується зниженням стійкості рослин до 

шкідників, хвороб і конкурентоспроможності порівняно з бур'янами [103, 

104]. 
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Насінню таких лікарських культур як: аммі велика (Ammi majus L.) і 

зубна (Ammi vinsaga (L.) Lam.), беладона звичайна (Аtropa belladonna L.), 

оман високий (Inula helenium L.), женьшень (Panax ginseng C.A.MEY.), 

подорожник великий (Plantago major L.), родіола рожева (hodiola rosea L.), 

чистотіл великий (Chelidonium majus L.) та ін. через недорозвиненість 

зародка властива низька схожість. Підвищити схожість такого насіння 

можливо за допомогою проведення прийому – холодної або гарячої 

стратифікації [105]. 

У таких лікарських культур, як астрагал шерстистоквітковий 

(Astragalus dasyanthus Pall.), алтея лікарська (Althaea officinalis L.), касія 

гостролиста (Senna alexandrina Mill.), галега лікарська (Galega officinalis L.), 

солодушка альпійська (Hedysarum alpinum L.), стальник польовий (Ononis 

arvensis L.) та ін., насіння має тверду оболонку, що перешкоджає 

проростанню зародка, тому для них використовують прийом скарифікації 

[106]. 

В останні роки найперспективнішим і високоефективним прийомом 

підвищення енергії проростання і схожості насіння є їх передпосівна обробка 

рістрегуляторами. Цей прийом має низку переваг перед традиційною 

стратифікацією: скорочується тривалість передпосівної підготовки насіння, 

зменшуються затрати праці та фінансів [107]. 

У ряді зарубіжних країн постійно розширюється виробництво 

продукції рослинництва на основі екологізованих технологій, які отримали 

назву екологічне сільськогосподарське виробництво (альтернативне 

виробництво, органічне землеробство і т. п.). Під екологічним 

сільськогосподарським виробництвом необхідно розуміти виробництво 

продукції зі значним скороченням, а іноді і повною відмовою від 

промислових мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин за 

максимального використання біологічних факторів підвищення родючості 

без негативного впливу на природу [108]. 
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Як уже зазначалося вище, більшість лікарських рослин ще недавно 

були дикорослими, майже всі вони мають погані та слабкі сходи. Тому 

вживаються заходи з пошуку біогенетичних стимуляторів, за допомогою 

яких необхідно примушувати насіння «проснутись» [109]. 

Проростання насіння – важливий етап при вирощуванні рослин, тому 

що від цього буде залежати польова схожість насіння, а в кінцевому підсумку 

– врожайність. Це важливо в сільськогосподарській практиці. Важливо і те, 

що природні стимулятори росту рослин можуть замінити хімічні 

стимулятори, які небезпечні для здоров'я. 

Беладона за своїми біологічними особливостями відрізняється низькою 

схожістю насіння, розтягнутим періодом сходів і повільним ростом у 

початковий період вегетації. Це призводить до ослаблення імунітету рослин 

до стресових факторів, особливо до нестабільних погодних умов. 

Добре відомо, що домінуючу роль у регулюванні ростових і 

адаптаційних процесів відіграють фітогормони. Їх екзогенне внесення 

мобілізує потенційні можливості рослинного організму, спрямовані на 

підвищення біопродуктивності [110]. 

В останні роки в наукових працях гормональне регулювання 

життєдіяльності рослин пов'язують не тільки з природними фітогормонами 

[111], а й вторинними метаболітами [112]. 

У роботі Кудринської І. В. [113] показано, що для отримання 

повноцінних сходів беладони необхідно або проведення стратифікації 

насіння, або їх обробка регулятором росту гіберелін, що надало можливість 

виключити прийом стратифікації. Стратифікація насіння дуже трудомісткий 

прийом, який не забезпечує повною мірою посилення ростових процесів, а 

застосування гібереліну не завжди позитивно впливає на рослини. Як 

показали дослідження, проведені на лікарській культурі серпусі вінценосній, 

обробка насіння цим фітогормоном, посилюючи ріст надземної частини 

проростків, призводить до гальмування росту кореневої системи [114, 115]. 

Крім того, при певних погодних умовах, особливо за умов низької сонячної 
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інсоляції, використання гібереліну може призвести до сильного витягування 

стебел і зниження площі асиміляційної поверхні листків [116]. Цілком 

можливо, що саме з цієї причини гіберелін був виключений зі «Державного 

реєстру препаратів,  дозволених до використання в Україні» для обробки 

насіння. 

Проведені дослідження Хазиевой Ф. М. [117] та Пушкиною Г. П., 

Бушковською Л. М. та Марчук Л.Т. [118] з комплексного застосування 

гібереліну з іншими фітогормонами, зокрема епібрасинолідом, або зі 

вторинними метаболітами (гідроксикоричні кислоти) для обробки насіння 

сільськогосподарських і лікарських культур дозволили зняти деякі негативні 

моменти в його дії. 

Багаторічними дослідженнями, проведеними рядом науковців різних 

країн, встановлено, що обробка насіння гібереліном подорожника великого, 

солодушки альпійської, наперстянки шерстистої, аммі великої, чистотілу 

великого та ін. сприяє підвищенню їх схожості на 12 – 30 % [119, 120]. 

У лікарських культур: беладона звичайна, звіробій продірявлений 

(Hypericum perforatum L.), череда трьохроздільна (Bidens tripartite L.), мачок 

жовтий (Glacium flavum Crantz), родіола рожева, схожість яких без 

стратифікації не перевищує 10 – 20 %, застосування гібереліну збільшує її до 

60 %. Цілком можливо, що збагачення насіння екзогенним гібереліном 

зрушує співвідношення інгібіторів і стимуляторів на користь останніх, 

результатом чого практично все життєздатне насіння виходить зі стану 

біологічного спокою [121, 122]. Дослідженнями М. Г. Ніколаєвої [123] та 

іншими науковцями встановлено, що рістостимулятори з групи гіберелінів 

здатні стимулювати процес дорозвитку зародка навіть за несприятливих 

погодних умов. 

Сік алое є одним із найбільш відомих і доступних біогенних 

стимуляторів рослинного походження. Хімічний склад алое дуже 

різноманітний: в його тканинах містяться смолисті речовини, амінокислоти 

(їх понад 20), вітаміни, феноли, складні ефірні олії, фітонциди, ферменти, 
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алоїн, рослинні біогенні стимулятори, мінеральні солі калію, магнію, заліза, 

йоду та барію, мікроелементи [124]. 

Передпосівна обробка насіння лікарських культур біорегулятором 

сприяла підвищенню енергії проростання насіння валеріани лікарської, 

наперстянки шерстистої, солодушки альпійської на 10 – 15 % отримання 

сходів на 4 – 5 діб раніше, порівняно з контролем, збільшення густоти 

стояння рослин і посилення їх росту на початку вегетації [125]. 

Необхідно зазначити, що обробка насіння солодушки альпійської і 

наперстянки шерстистої соком алое сприяє не тільки підвищенню енергії 

проростання і схожості насіння, але і знижує зараженість насіння патогенами 

на 11,2 – 20,7 % [126]. 

Передпосівна обробка насіння різних лікарських культур соком алое 

показує позитивні результати. Поряд із підвищенням польової схожості під 

впливом цього біорегулятора спостерігалося посилення стартових ростових 

процесів, площа листкової поверхні зростала на 16 – 22 % [127]. 

В останні роки зріс інтерес до такої екологічно безпечної біологічно 

активної речовини, як бурштинова кислота, яка представляє собою нижчу 

дикарбонову кислоту і є обов'язковим компонентом обміну речовин в 

організмі тварин і рослин [128]. 

Бурштинова кислота активізує метаболічні процеси, підвищуючи 

стійкість організму до різних стресів. Промислове отримання речовини 

здійснюється або з природного бурштину, або шляхом хімічного синтезу, або 

за допомогою біосинтезу мікроорганізмами, причому останній спосіб є 

кращим [129]. 

Бурштинова кислота знаходить широке застосування в харчовій 

промисловості, медицині, тваринництві, рослинництві [130]. З огляду на 

регуляторну дію бурштинової кислоти, яка покращує тканинне дихання, 

збільшуючи споживання кисню клітинами і обсяг енергії, необхідний для 

синтезу, можливе її використання для обробки насіннєвого матеріалу з 

метою підвищення схожості. 
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Сьогодні питання про вплив бурштинової кислоти на підвищення 

польової схожості багатьох лікарських рослин загалом і беладони звичайної 

зокрема, вивчено не достатньо, що й обумовлює напрями досліджень. 

 

1.5. Хвороби та шкідники беладони звичайної 

Оскільки вирощування лікарських рослин набуває дедалі значного 

поширення серед вітчизняних фермерів, то цілком природно, що в 

агропідприємців виникають питання їх захисту. В Україні промислово 

вирощують понад 25 різних лікарських культур, серед яких і беладона 

звичайна [131]. 

Система захисних дій лікарських культур від шкідливих організмів 

передбачає, насамперед, дотримання комплексу заходів, спрямованих на 

профілактику ґрунтів поля, на якому їх вирощують. У такому випадку цілком 

передбачувано, що істотне значення має вибір попередника, що запобігає 

накопиченню на полі шкідників і збудників захворювань цієї культури. 

Вчасний контроль за численністю бур’янів теж важливий захід, адже саме 

вони є резерватом більшості шкідливих видів комах і патогенних 

мікроорганізмів. Серед важливих профілактичних заходів — низьке 

скошування стерні рослин беладони, видалення з плантації та спалення 

пожнивних решток, оскільки їх вирощування на одному полі триває до 5-ти і 

більше вегетаційних періодів. Однак цілком закономірно, що загальні 

фітосанітарні заходи не завжди вирішують питання ентомологічного та 

фітопатологічного захисту. 

До шкідливої ентомофауни лікарських рослин загалом, і беладони 

звичайної зокрема, які вирощують на полях України, переважають багатоїдні, 

значно рідше зустрічаються спеціалізовані види (до останніх належать, 

наприклад, м’ятний стрибун, м’ятний листоїд, шавлієва попелиця, шавлієвий 

прихованохоботник, блішка беладонова). За пошкодженням тих чи інших 

частин рослини всіх шкідників лікарських культур науковці поділили на три 



44 

групи: шкідники кореневої системи, або ґрунтові шкідники, стебел і листків, 

генеративних органів [132 – 134]. 

Перша група шкідників, мабуть, найнебезпечніша. До неї належать: 

капустянка звичайна, кукурудзяний гнойовик, дротяники, личинки хрущів, 

кілька видів довгоносиків і блішок, шавлієвий прихованохоботник, совка 

озима [135]. Вони пошкоджують та знищують кореневу систему рослин. 

Наведемо лише один приклад: за середньої кількості личинок травневого 

хруща три особ./м2 загибель рослин беладони звичайної першого року 

вегетації становить 50 % [136]. 

Шкідники стебел і листків: цвіркун польовий, цикади, попелиці, клопи, 

жуки, блішки, довгоносики, мінери, гусінь численних видів лускокрилих, які, 

об’їдаючи листки або надземні частини рослин, спричиняють пряме 

зниження врожаю таких лікарських культур, як м’ята перцева, беладона 

звичайна, подорожник великий, горицвіт весняний, астрагал, жовтушник 

сірий [137]. 

Великої шкоди культурі беладони завдає колорадський жук. Масова 

поява личинок колорадського жука в кількості 5 – 7 на шт./м2 спостерігається 

в період цвітіння і дозрівання насіння беладони. Колорадський жук об'їдає 

листки, залишаючи лише великі жилки, і тим самим завдає великої шкоди 

культурі [138].  

Листкам і стеблам лікарських культур завдають шкоди мінери, гусінь 

численних видів лускокрилих (зокрема, алтейної товстоголовки). Бруньки, 

квітки та плоди пошкоджують: хризантемова попелиця, гірчичний клоп, 

щитник чорновусий, люцерновий клоп, тютюновий трипс, оленка волохата, 

бронзівка смердюча, ріпаковий листоїд, шавлієвий прихованохоботник, 

довгоносий насіннєїд, капустяна совка, личинки деяких мух. Зниження 

врожаю насіння й плодів лікарських культур, унаслідок пошкодження цією 

групою шкідників, може сягати 75 % [139 – 143]. 

Асортимент хімічних інсектицидів для регулювання їхньої численності 

на лікарських культурах, що був “на озброєнні” служби захисту рослин у 50 



45 

– 80-ті роки минулого століття, давно вже не використовують, а сучасного, 

екологічно безпечного на сьогодні, практично немає. Більше того, на 

лікарських культурах взагалі неприпустимо використовувати хімічні 

препарати. На еволюцію стратегій регуляції численності шкідників у 

сучасному низьковитратному сільському господарстві в майбутньому істотно 

вплине підхід, який використовують саме для управління ґрунтовими 

фітофагами. При цьому виробники провідних країн світу планують 

відмовитися від застосування інсектицидів широкого спектра дії і тотального 

затруювання ґрунту як таких, що не відповідають концепції зменшення 

витрат. Взагалі, сучасну концепцію екологічного управління шкідниками, що 

панує в цивілізованому світі, можна коротко окреслити логічним 

ланцюжком: безпека для довкілля – екологічна гармонія – економічна 

вигода–підтримка розвитку. Отже, перед виробниками лікарської сировини 

постає дилема: або взагалі не захищати плантації і змиритися з певною 

кількістю втрачених прибутків, або використовувати суто біологічні методи 

захисту рослин [144]. 

Ряд дослідників, із метою збереження посівів беладони звичайної, 

рекомендують насамперед дотримуватися комплексу профілактичних і 

біологічних методів захисту рослин, які описані вище. Крім зазначених 

заходів дуже важливими є агротехнічні, наприклад, перекопування ділянки та 

знищення личинок травневого хруща (придатний для невеликих ділянок) або 

утримання поля впродовж 45 – 50 діб під чорним паром (для великих 

промислових ділянок) [145]; підвищення стійкості рослин беладони 

звичайної проти ґрунтових фітофагів, шляхом обробки насіння біологічними 

добривами чи регуляторами росту (Циркон, Епін екстра) [146], які будуть 

стимулювати ріст кореневої системи на початкових етапах онтогенезу; 

безпосередньо захист від шкідників стебел, листків і генеративних органів 

науковці рекомендують проводити шляхом обприскування біопрепаратами 

на основі Bacillus thuringiensis (препарати – аналоги Бітоксибациліну) у нормі 

2 кг/га або інсектицидом Актофіт, 0,2 % к.е. (аверсектин) [147]. 
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Посіви беладони звичайної часто уражаються хворобами, збудники 

яких належать до різноманітних систематичних груп мікроорганізмів. Серед 

домінуючих захворювань лікарських рослин в Україні виявлено п’ять типів 

найшкідливіших:  

• плямистості листків, викликають міксоміцети родів Cercospora, 

Septoria, Phyllosticta, Colletotrichum, Ramularia, Peronospora. Урожай 

надземної біомаси через пошкодження і передчасне обсипання уражених 

листків Atropa belladonna знижується на 25 – 60 %; 

• кореневі гнилі, збудниками яких є гриби родів Fusarium, 

Phytophtora, Alternaria, Helminthosporium. Захворювання протікає по типу 

в’янення, кільцевої, м’якої чи чорної гнилі. Джерелом ураження рослин є 

уражені рослинні рештки, ґрунтова інфекція і насіння; 

• борошнисті роси, викликають переважно міксоміцети родів 

Erysiphe, Sphaerotheca. Найбільш шкідливі захворювання – борошнисті роси 

наносять ураження рослинам до 15 % порівняно з іншими захворюваннями; 

• іржі, збудниками яких є гриби родів Puccinia, Uromyces, 

Coleosporium, Phragmidium, що мають вигляд дрібних оранжевих або бурих 

пустул, при розтріскуванні яких висіваються численні спори; 

• вірусні захворювання, які спричиняються фітопатогенами 

вірусної природи. Ураженість вірозами коливається в межах від 10 до 70 % 

[148]. 

На думку Глущенко Л. А. [149] поширення захворювань тісно 

пов’язано з ґрунтово-кліматичними умовами. Зокрема, для західних областей 

України з вологішим кліматом характерні іржасті захворювання, 

плямистості, пероноспорози. У центральних і східних областях з 

посушливішим кліматом прогресують борошнисторосяні гриби, фузаріозне 

в’янення. 

Таким чином, посіви беладони звичайної часто уражаються хворобами, 

збудники яких належать до різноманітних систематичних груп 

мікроорганізмів. Серед домінуючих захворювань можна виділити п’ять типів 
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найбільш шкідливих – плямистості листків, кореневі гнилі, борошнисті роси, 

іржі та вірусні захворювання. І шкідники, і хвороби призводять до 

пошкодження надземної і підземної частин рослин, і, як наслідок, – до 

зниження врожайності беладони та непридатності сировини для 

фармацевтичної промисловості. 

 

Висновки до розділу 1 

У розділі узагальнені літературні дані із сучасного стану таксономії 

роду Atropa L., надана біолого – морфологічна  характеристика виду 

Belladonna L. Подано ареал поширення рослин у дикій природі, який 

охоплює Приатлантичну зону, Центральну та Південну Європу, 

Середземномор’я, Балкани, Малу Азію та Кавказ. В Україні у природних 

умовах беладона зустрічається на Закарпатті, у Карпатах, Передкарпатті, на 

Розточці, Опіллі, Придністров’ї і в інших районах Західної України та Криму. 

Зазначені регіони промислового її вирощування. Оскільки Atropa 

belladonna відноситься до широко відомих лікарських рослин, то в розділі 

подано історію застосування їх у медицині та хімічний склад. Незважаючи на 

її отруйні властивості, які пов’язані з наявністю алкалоїдів, сильнодіючих на 

центральну нервову систему, її рослини здавна застосовують як в народній, 

так і в науковій медицині, як джерела безпечних медичних препаратів. 

З анексією Криму вирощування беладони згорнуто, тому забезпечення 

фармацевтичної промисловості лікарською сировиною можливе лише за 

розширення виробничих площ і розробці інноваційних технологій 

вирощування.  

Для створення промислових насаджень беладони необхідна розробка 

інноваційних, адаптованих зональних технологій її вирощування. За 

біологічними особливостями ця лікарська культура відрізняється низькою 

енергією проростання насіння, розтягнутістю періоду сходів, недостатньою 

конкурентоспроможністю рослин до бур'янів, залежністю врожайності від 

абіотичних і біотичних факторів. 
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Аналізуючи літературні джерела, можна констатувати, що екзогенне 

застосування біостимуляторів, коректуючи гормональний баланс, дозволяє 

знизити негативну дію чинників довкілля на ріст і розвиток рослин і 

підвищити їх здатність до проростання. 

Огляд літературних джерел показав гостроту питання захисту 

лікарських культур від шкідливих організмів, оскільки використовувати 

пестициди неприпустимо, тому для збереження посівів беладони необхідно 

дотримуватися комплексу профілактичних і біологічних методів захисту. 

Відомості про ріст і розвиток рослин беладони потребують уточнення з 

урахуванням ґрунтово-кліматичних особливостей регіону. Тому виникає 

потреба в досліджені адаптаційних можливостей культури, визначенні 

продуктивності та оптимізації удосконалених ефективних елементів 

вирощування для умов Лісостепу України. 
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ, МЕТОДИКИ І ПРОГРАМА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Агрохімічна характеристика ґрунту 

Польові дослідження проводили з 2015 по 2018 рр. на дослідному полі 

Інституту садівництва НААН (с. Новосілки, Києво-Святошинський р-н, 

Київська обл.), розташованого у правобережній частині Західного Лісостепу 

України. Дослідні насадження беладони звичайної закладено у 2014 р. за 

методикою колекційного сортовивчення [150]. 

Рельєф дослідної ділянки рівний. Ґрунт темно-сірий опідзолений, 

середньосуглинковий на карбонатному лесі, належить до ІІІ агровиробничої 

групи Лісостепової зони України. Ґрунти цієї групи є одними з найкращих 

для лікарських багаторічних насаджень. 

Ґрунтові води залягають на глибині 2,6 – 3,0 м. Уміст гумусу в 0 – 40 –

сантиметровому шарі – 2,25 % (за Тюріним). 

Як видно з табл. 2.1 кореневмісний шар ґрунту (0 – 40 см) 

характеризується такими показниками: 

• актуальна кислотність ґрунтового середовища кисла, рН вод. – 5,5. При 

чому за роки досліджень спостерігали коливання кислотності від 5,6 до 5,3 та 

5,5; 

• понижений уміст легкодоступного азоту – 75,16 мг/кг ґрунту. За період 

досліджень спостерігали хвилеподібне зниження та зростання вмісту азоту в 

ґрунті, що очевидно, пов’язано з внесенням добрив та особливістю засвоєння 

азоту рослинами; 

• середня кількість рухомих форм фосфору – 94,8 мг/кг ґрунту. 

Починаючи з другого року вирощування рослин беладони звичайної вміст 

рухомих форм фосфору знижувався від 120 мг/кг до 81 мг/кг ґрунту; 

• середній уміст рухомого калію – 85,4 мг/кг ґрунту. Коливання вмісту 

калію у ґрунті було у межах 10 мг/кг ґрунту; 

• за гранулометричним складом – середній суглинок; 
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• реакція ґрунтового середовища слабко кисла, рН водне – 5,5 [151]. 

Шар ґрунту характеризується такими показниками (табл. 2.1): 

 

Таблиця 2.1 

Характеристика поживного режиму ґрунту, 2015-2018 рр. 

Глибина відбору рНвод. 

Лужногідролі-

зований азот, 

мг/кг 

Рухомий 

фосфор, 

мг/кг 

Рухомий 

калій, мг/кг 

2015 р. 

0–20 6,7 82,4 141,0 126,2 

20–40 6,7 73,4 82,8 64,5 

40–60 6,5 61,2 70,3 76,3 

0–60 6,6 72,3 98,0 89,0 

2016 р. 

0–20 6,4 92,8 177,0 164,0 

20–40 6,3 81,5 108,0 66,0 

40–60 6,2 70,3 75,1 53,1 

0–60 6,3 81,5 120,0 94,4 

2017 р. 

0–20 6,6 78,6 125,8 133,5 

20–40 6,5 67,2 71,0 68,5 

40–60 6,2 61,3 42,0 44,3 

0–60 6,4 69,0 79,6 82,1 

2018 р. 

0–20 6,7 85,6 117,6 122,4 

20–40 6,5 75,4 83,5 63,5 

40–60 6,3 72,1 43,6 41,9 

0–60 6,5 77,7 81,6 75,9 

Оптимальні рівні 

забезпечення 
6,0 – 7,52 90 – 150 160 – 240 120 – 180 

 

• уміст легкодоступного азоту – 61,8 мг/кг ґрунту. Вміст 

лужногідролізованого азоту за період 2015 – 2018 рр. змінювався лише на 10 

мг/кг ґрунту; 

• кількість рухомих форм фосфору – 80,5мг/кг ґрунту. Найвища 

концентрація фосфору була у 2016 р. – 120,0 мг/кг ґрунту; 

• уміст рухомого калію – 73,4 мг/кг ґрунту. За період досліджень вміст 

рухомого калію знижувався; 
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• за гранулометричним складом – середній суглинок. 

Важливим показником родючості, що характеризує поживний режим 

ґрунту, є гумус. Внесення мінеральних добрив під попередні культури 

позитивно впливало на запаси гумусу.  

Кількість гумусу у шарі 0 – 40 см у середньому за роки досліджень 

становила 1,1 – 1,2 %, або 47 – 50 т/га. Отже, агрохімічний аналіз показав, 

ґрунт дослідної ділянки має середнє забезпечення основними елементами 

живлення та збалансований за вмістом рухомих форм макроелементів. За 

чотири роки досліджень (2015 – 2018 рр.) істотних змін у балансі рухомих 

форм не відбулося, і рівень основних елементів живлення підтримувався на 

середньому рівні.  

 

2.2. Кліматично-погодні умови за роки проведення досліджень 

Дослідження проводили у Правобережній підзоні Західного Лісостепу 

України, яка характеризується помірно  континентальним кліматом. 

Середньорічна температура повітря становить 7,3 °С. Середня температура 

найжаркішого місяця (липень) сягає 20,0 °С, найхолоднішого (січень) 

дорівнює –5,8 °С. Згідно з усередненими даними за останні 15 років 

максимальна температура повітря влітку досягає 39 °С, мінімальна взимку  – 

36 °С. Перехід середньодобової температури повітря через межу 0 °С 

відбувається після 20-го березня, понад 5 °С – у першій декаді квітня, понад 

10 °С – у першій декаді травня. Перехід середньодобових температур повітря 

восени нижче 5 °С зазначено в третій декаді жовтня. 

Метеорологічні умови 2015 р. різко відрізнялись від середньо- 

багаторічних показників. Вегетаційний період для рослин цього року 

відрізнявся надзвичайно посушливою погодою в більшості регіонів України, 

зокрема і в зоні проведення досліджень. Особливо спекотливе та посушливе 

було літо. Сума середньодобових температур понад 10 °С у 2015 р. була на 

рівні 3160 °C, що вище від середнього багаторічного значення на 310 °C.  
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Максимальну температуру повітря було зафіксовано у вересні (35,6 

°C), мінімальну – у лютому (– 14,7 °C). Річна сума опадів значно нижча від 

середнього багаторічного показника і становить лише 301,4 мм. (дод. А). 

Середні місячні температури повітря були на 1,5…2,0 °С вище за 

багаторічні, кількість опадів з квітня по вересень була нижча  порівняно з 

багаторічною нормою на 250 – 350 мм (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Метеорологічні показники періоду вегетації рослин беладони звичайної 

за даними, метеостанції Інституту садівництва НААН 

середнє за 2015–2018 рр. 

Рік 
Місяць 

квітень травень червень липень серпень вересень середнє 

             Середньодобова температура повітря,0С  

2015 8,9 15,5 19,8 22,2 17,2 20,8 17,4 

2016 11,1 15,0 19,8 22,3 21,0 16,7 17,6 

2017 12,5 9,3 19,5 20,5 19,5 16,9 16,3 

2018 14,5 18,9 19,0 19,7 21,8 15,3 18,2 

Середня 

багаторічна 
11,6 14,6 19,5 21,1 19,9 12,4 17,5 

Кількість опадів, мм  сума 

2015 7,7 26,4 4,2 37,8 5,8 19,8 16,9 

2016 44,2 103,6 21,6 42,0 26,8 7,2 40,9 

2017 20,8 20,0 16,4 41,7 41,8 26,0 27,8 

2018 8,8 30,0 92,6 84,5 24,2 32,5 45,4 

Середня 

багаторічна 
20,3 45 33,7 51,5 24,6 21,4 32,7 

 

У вересні погода відзначалась підвищеною температурою, середня 

температура повітря була 17,2 °С, що на 3,3 °С вище за багаторічну норму, 

опади були менші за норму майже вдвічі.  
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Жовтень відрізнявся прохолодною погодою з середньою температурою 

повітря на 1…1,5 °С нижче за норму, опади були в межах багаторічної 

норми. Наприкінці першої декади місяця відмічено перші нічні заморозким – 

5 … – 7 °С (дод. А).  

Умови 2015 р. виявились дещо менш сприятливими для рослин 

беладони звичайної, ніж умови наступних років. Це насамперед, пов’язано з 

підвищеними температурами та нестачею опадів у періоди росту і розвитку 

рослин. 

Біологічною особливістю беладони звичайної є те, що у період цвітіння 

рослини потребують води вдвічі більше, ніж за міжфазний період від появи 

сходів до цвітіння. Оптимальною температурою для росту та розвитку 

беладони звичайної у пізньовесняний та літній періоди є 20…24 °С. В умовах 

року в середньому за червень температура становила 21,8 °С, а за липень 24,7 

°С, в окремі дні – сягала позначки 36 °С. Однак для рослин беладони 

звичайної високі температури не є загрозливими, оскільки вони є досить 

посухостійкими. Щодо опадів, за весь вегетаційний період беладони 

звичайної в умовах 2015 р. показник коливався в межах 32 – 51,3 мм, тоді як 

середні багаторічні дані були в межах 60 – 101 мм. 

Погодні умови 2016 р. були дещо сприятливішими, ніж умови 2015 р. 

У квітні-травні  під час сівби було достатньо вологи і тепла погода (в 

середньому 17,4 °С), показник перевищував середні багаторічні дані на 2,9 

°С, але для беладони звичайної, це позитивний момент. 

Незалежно від способу сівби були отримані дружні сходи рослин 

беладони, проте наприкінці вегетації умови склались не надто сприятливі для 

росту і розвитку, насамперед через брак вологи (кількість опадів з червня по 

липень – 20,2 – 31,3 мм, та високі температури під час цвітіння рослин). 

Рослини беладони звичайної хоч і добре реагують на зволоження, проте вони 

досить стійкі до нетривалої засухи. Рівень їх урожаю великою мірою 

залежить від суми середньодобових температур, яка в цей рік найвищою була 

у липні – 675,1, але це не є достатньою для нормального росту й розвитку 
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рослин і входження їх у зимовий період. У цей період ГТК становило 8,3 та 

0,62, що є нижче за норму (дод. Б). 

Весняний період 2017 р. характеризується високими середньодобовими 

температурами повітря та малою кількістю опадів. Так, найменшу кількість 

опадів було зафіксовано в останні два весняні місяці – лише 34 мм проти 

багаторічної норми 129 мм. Весняні заморозки до – 0,8 °С реєстрували у 

квітні (у ІІІ декаді). Літній період був жарким і дуже посушливим. Так, 

середня температура липня становила 21,2 °С, що перевищувало 

середньобагаторічні норми лише на 1,1 °С. Під час інтенсивного росту 

рослин беладони звичайної опадів у червні випало лише 4,2 мм проти 

багаторічної норми 76 мм, що негативно вплинуло на рослини, які 

вирощували розсадним способом. У липні забезпечення вологою становило 

лише 25 % і це не могло не позначитись на розвиток рослин за всіх способів 

розмноження. Спекотним і дуже сухим був серпень 2017 р. Абсолютний 

максимум температури впродовж цього місяця становив 31,5…33,6 °С, а 

кількість опадів – лише 5,8 мм (багаторічна норма – 63 мм). Осінній період 

також був посушливим та теплим, сума опадів упродовж вересня становила 

лише 19,8 мм проти норми 47,0 мм. Середньомісячна температура повітря у 

вересні становила 17,2 °С і була вищою за середні багаторічні показники на 

3,3 °С. Сума середньодобових температур 10 ºС і вище за рік була 110,7 

нижчою порівняно з попереднім роком (дод. В). Перші осінні тривалі 

приморозки були відзначені вже на початку жовтня. Отже, 2017 р. був роком 

із найменшим забезпеченням ґрунту вологою за останні 15 років. Сума 

опадів у 2017 р. дорівнювала лише 282,2 мм, що в умовах проведення 

досліджень становить лише 47 % від багаторічної норми.  

Початок зими 2017 – 2018 рр. був досить теплим та вологим: середня 

температура грудня 1,6 °С, кількість опадів – 57,2 мм. Середньомісячна 

температура січня та лютого була від’ємною – 2,4 °С та –3,9 °С відповідно. 

Кількість опадів за два місяці була удвічі нижчою, ніж у грудні (дод. Г). 
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Початок весни відзначився холодною і сирою погодою. 

Середньомісячна температура березня була від’ємною – –2,1 °С. Однак 

квітень приніс різке потепління – середня температура 12,9, при цьому 

абсолютний температурний максимум становив 27,4 °С (ІІІ декада). 

Підвищення температури супроводжувалося критично низьким рівнем опадів 

(8,8 мм), що удвічі менше середньобагаторічної норми (див. табл. 2.2). 

Травень, на відміну від квітня, був теплим і вологим. Температура повітря на 

4,5 °С перевищувала показник середньобагаторічної норми, а кількість 

опадів була вдвічі нижчою (дод. Г).  

Літній період характеризувався теплою погодою з різкими перепадами 

температури від 6,7 °С до 32,9 °С. Місячна кількість опадів червня та липня 

перевищувала середньобагаторічну норму, проте в серпні кількість опадів 

була вдвічі нижчою (див. табл. 2.2). Осінь 2018 р. виявилася жаркою та 

сухою. Середньомісячна температура вересня на 4,6 °С перевищувала 

середньо- багаторічну норму. Загалом, погодні умови 2018 р. відзначалися 

вищою температурою повітря та нижчою кількістю опадів, за винятком 

червня та липня, порівняно з багаторічними показниками (дод. Г). 

Однак, можна з упевненістю засвідчити, що проведення досліджень у 

роки з різними погодними умовами дали змогу дати більш об’єктивну оцінку 

тих технологічних заходів, які вивчали в дослідах, зокрема, способу 

розмноження. 

З урахуванням різних метеорологічних умов початок польових робіт і 

закладання дослідів із вирощування беладони звичайної проводили в різні 

календарні строки. 

Строк посадки розсадою визначалися з одного боку готовністю рослин, 

а з іншого – метеорологічними умовами.  

За комплексом гідротермічних умов, роки виконання досліджень 

взагалі  були досить сприятливими для росту, розвитку рослин і формування 

врожайності біосировини та насіння, про що свідчить кінцевий результат – 

рівень рентабельності, який на кращих варіантах досліджень був високим. 
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2.3. Схеми та методи проведення досліджень 

Програма чотирирічних досліджень за темою дисертаційної роботи 

передбачала вивчення впливу умов вирощування на мінливість 

морфологічних ознак рослин беладони звичайної за різних схем посадки; 

розробки елементів технології вирощування та способів розмноження в 

умовах Лісостепу України. 

Для цього проводили два лабораторних та п’ять польових дослідів.  

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).  

Таблиця 2.3 

Схема досліду 1 

Фактор А              Фактор В 

Сорт               Біопрепарати 

 

1) Красавка 

2) Сортозразок 79-2 

(Прекрасна пані) 

1)  без оброблення (контроль)  

2)  сік алое + тала вода (20 мг/л) 

3) бурштинова кислота (C4H6O4) (140 мг/л) 

4)  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. 
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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 фактори: 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 °С і 75 – 85 % 

вологості. 

Таблиця 2.4 

Схема досліду 2 

                 Фактор А                   Фактор В 

Сорт Спосіб розмноження 

1) Красавка 

 

2) Сортозразок 

79-2 

 (Прекрасна пані) 

1)  насіннєвий осінній (відкритий ґрунт) 

2)  насіннєвий весняний  ранній (відкритий ґрунт) 

3)  насіннєвий весняний середній (відкритий ґрунт)  

4)  насіннєвий весняний пізній (відкритий ґрунт)  

5)  розсадний  (закритий ґрунт) 
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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  з рекомендаціями вирощування беладони в 

Криму. 

Насіння висівали широкорядним способом із 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 °C); весняна: ІІІ декада квітня за 

температури 10 °C і 12 °C; І декада травня за температури 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 3 містить два фактори: А – сорт (Красавка і сортозразок 

79-2 (Прекрасна пані),  В – норма висіву насіння, шт./м погонний (кг/га)  280 

(4 кг/га),  420 (6 кг/га) (контроль),  560 (8 кг/га), 700 (10 кг/га). 

 

Таблиця 2.5 

Схема досліду 3 

                 Фактор А                   Фактор В 

  Сорт Норма висіву насіння, шт./м погонний, маса 
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1) Красавка 

 

2) Сортозразок 79-2 

 (Прекрасна пані) 

1) 280 (4 кг/га) 

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. Схема досліду включала 4 варіанти за нормою висіву насіння, які в 

перерахунку на кількість (за масою 1000 шт.) і площею (з міжряддям 70 см) 

становили: В1 – 280 шт./м погонний (4 кг/га); В2 – 420 шт. (6 кг/га); В3 – 560 

шт. (8 кг/га); В4 – 700 шт./м погонний (10 кг/га), з урахуванням лабораторної 

схожості 80 %. Кількість облікових рослин – 30 шт.  

Польові досліди закладали у 8 варіантах загальною площею посівної 

ділянки 25 м2, облікової – 10 м2, повторність – чотириразова.  

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, Фітоцид-Р; С – строк 

проведення операцій: галуження, бутонізація, початок цвітіння. 

Таблиця 2.6 

Схема досліду 4 

Фактор А Фактор В Фактор С 

Сорт Біопрепарати 
Строки 

проведення операцій 

 

1)Красавка 

 

2)Сортозразок 79-2 

(Прекрасна пані) 

1)Без оброблення 

(контроль) 

2) Гаупсин БТ  

3) Триходермін 

4) Мікосан В   

5) Добрий господар 

6) Фітоцид-Р  

7) Фітоспорин-М  

1) галуження 

2) бутонізація 

3) початок цвітіння 
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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-разове обприскування впродовж вегетації), 

Триходермін (10 мл/л, 9-разове), Мікосан В (20 мл/л, 12-разове), Добрий 

господар (10 мл/л, 15-разове), Фітоцид-Р (1 мл/л, 18-тиразове), Фітоспорин-М 

(6 г/л, 21-разове 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.  
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Таблиця 2.7 

Схема досліду 5 

Фактор А Фактор В 

сорт строк збору 

 

1) Красавка (контроль) 

 

2) Сортозразок 79-2 (Прекрасна 

пані) 

 

1) перший (ІІІ декада липня) 

2) другий (І декада серпня) 

3) третій (ІІ декада серпня) 

4) четвертий (ІІІ декада серпня)  

5) п’ятий (І декада вересня) 

 

 

Польові досліди закладали у 10 варіантах загальною площею посівної 

ділянки 25 м2, облікової – 10 м2, повторність – чотириразова.  

У дослідах проводили такі обліки, спостереження та аналізи: 

• фенологічні спостереження: дати настання сходів, кущіння, 

припинення осінньої вегетації, відновлення весняної вегетації, цвітіння, 

дозрівання та визначення біометричних параметрів рослин визначали за 

методикою проведення кваліфікаційної експертизи сортів квітково- 

декоративних, ефіроолійних, лікарських та лісових рослин на придатність до 

поширення в Україні (2016) [155]; 

• агрохімічні аналізи ґрунту проводили за методиками: гумус за 

Тюріним (ДСТУ 4289:2004); гідролітичну кислотність і рН сол. за Каппеном; 

суму ввібраних основ за Каппеном і Гільковицем; рухомий фосфор та 

обмінний калій за Чириковим (ДСТУ 4405:2005); азот, що легко 

гідролізується, за Корнфілдом (ДСТУ 4729:2007); 

• біологію проростання насіння визначали за параметрами енергії 

проростання та лабораторної схожості насіннєвого матеріалу відповідно до 

Національних стандартів України (ДСТУ 4138:2002; ДСТУ 4138: 2002) [156]; 

• морфологічний опис рослин, біологічних, екологічних і 

господарських їх властивостей проводили впродовж вегетаційного періоду за 

методикою проведення експертизи на відмінність, однорідність та 

стабільність беладони звичайної (2015) [157]. 
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Динаміку накопичення надземної зеленої маси досліджували у фазі 

кущіння, динаміку наростання площі листкової поверхні рослин визначали 

методом «висічок» [158] у фазі цвітіння, коли листок був повністю 

сформований за формулою: 

Sn =0,65ab, де  

Sn – площа одного листка, см2;  

а – найширша частина листка, см;  

b – довжина листка, см;  

0,65 – коефіцієнт, який відображає конфігурацію листка. 

Обліки густоти рослин, їх виживання впродовж періоду вегетації 

проводили на закріплених ділянках площею 25 м2, розміщених на двох 

несуміжних повтореннях. Морфофізіологічні дослідження з визначення 

потенціальної врожайності біосировини культури проводили у фазі кущіння 

за методикою Ф. М. Куперман (1984) [159]. 

Ступінь ураження рослин кореневими гнилями визначали за 

методикою  С.О. Трибеля  (2001) [160].  

Вивчення впливу біостимуляторів на проростання насіння беладони 

звичайної проводили за рекомендаціями з впровадження регуляторів росту 

рослин (2000) [161]. Схожість, енергію проростання та всі категорії 

непророслого насіння визначали відповідно до вимог Держстандарту. 

Визначення елементного складу неорганічних елементів у дослідних 

зразках рослин Atropa belladonna L. здійснювали методом ІСР-MS на 

емісійному мас-спектрометрі Agilent 7700x. Зразки висушували при 105 °С 

до постійної сухої маси і озолювали в азотній кислоті (осч) за допомогою 

мікрохвильової пробопідготовки Milestone Start D. Отриманий екстракт 

доводили до 50 мл водою 1-го класу (18 Мом), підготовленою на системі 

очищення води Scholar-UV NexUp 1000 (Human Corporation, Корея) [162]. 

Схема досліду передбачала чергування культур у короткоротаційній 

польовій сівозміні, а саме: ехінацея пурпурова (Echinacea purpurea) – 

ромашка лікарська (Matricaria recutita) – шавлія мускатна (Salvia sclarea L.). 
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Вирощування цих культур не передбачає внесення добрив та обробки посівів 

пестицидами. Польові досліди закладали у трьох варіантах загальною 

площею посівної ділянки 25 м2, облікової – 10 м2, повторність – 

чотириразова.  

Результати дослідів обробляли статистично згідно зі стандартними 

методиками, 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, «ППП 

ОСГЕ» [163, 164].  

Економічне оцінювання ефективності досліджуваних елементів 

технології вирощування культури проводили за методикою В. П. Мартьянова 

(1996) [165]. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Агрохімічна характеристика ґрунту дослідної ділянки за рівнем 

забезпечення елементами живлення, pH ґрунтового розчину та 

гранулометричним складом відповідає умовам вирощування беладони 

звичайної. 

2. Погодні умови в роки проведення досліджень характеризувалися 

контрастністю температурного режиму та умов зволоження та не завжди 

забезпечували оптимальні умови для росту і розвитку рослин. Несприятливі 

(посушливі) умови з кількістю опадів 27,8 мм і максимальних температур 

21,1 0С, що дає можливість оцінити реакцію досліджуваної культури під дією 

даних факторів. 

3. Проведено опис і подана оцінка основних господарчо-цінних 

ознак об’єктів досліджень – сортів беладони звичайної, що придатні  для 

вирощування в умовах Лісостепу України. Детально описані варіанти і схеми 

дослідів, з деталізацією методик їх проведення. 
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РОЗДІЛ 3 

АГРОТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ БЕЛАДОНИ 

ЗВИЧАЙНОЇ НА РАННІХ ЕТАПАХ ОНТОГЕНЕЗУ 

 

3.1. Вплив біологічних стимуляторів на проростання насіння 

беладони звичайної (Atropa belladonna L.) у лабораторних умовах 

Проростання насіння – важливий етап у вирощуванні рослин, оскільки 

від цього залежить польова схожість насіння, а в кінцевому підсумку – 

врожайність. Це важливо в сільськогосподарській практиці. Важливо і те, що 

природні стимулятори росту рослин можуть замінити хімічні стимулятори, 

які небезпечні для здоров'я, особливо якщо це стосується лікарських рослин 

[166]. 

Сік алое є одним з найвідоміших і доступних біогенних стимуляторів 

рослинного походження зі складним хімічним складом. Він представлений 

смолистими речовинами, амінокислотами (їх понад 20), фенолами, 

складними ефірними оліями, фітонцидами, мікроелементами [167]. 

Бурштинова кислота – це регулятор росту, який впливає на 

проростання насіння, допомагає рослинам краще засвоювати речовини з 

ґрунту, а також є адаптогеном стресовості (допомагає рослинам легше 

переносити стрес і швидше відновлюватися після пересадки або нормально 

розвиватись за несприятливих умов) [168 – 170]. 
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Гіберелінова кислота – клас речовин, подібних до органічних кислот. 

Належить до фітогормонів. Стимулює ріст і розвиток рослини, сприяє 

проростанню насіння. За хімічною природою – дитерпенові поліциклічні 

кислоти, які відносяться до карбонових кислот. Основною структурою 

гіберелінів вважають гіберелін ГК9 [171, 172]. 

Для вивчення особливостей проростання насіння беладони звичайної та 

впливу біогенних стимуляторів на цей процес нами було застосовано всі три 

вище описані біостимулятори. 

Варіанти досліду були такими: оброблення водою (контроль); сік 

алое+тала вода; бурштинова кислота C4H6O4; В гіберелінова кислота А3;  

сівба насіння в субстрат в умовах кліматичної камери за цілодобової 

температури 33…35°С і 98 % вологості. 

Сік алое готували з листків нижнього ярусу стебла 5-річної рослини з 

подальшим його зберіганням до 7 діб за температури 2°С, створюючи 

екстремальні умови (зниження температури, відсутність світла) для 

ізолювання тканин листків. Після закінчення періоду експозиції, методом 

прямого віджиму отримали сік алое, для якого, на відміну від свіжо 

видавленого соку, була характерна рідка, а не драглиста консистенція бурого 

забарвлення. Насіння беладони звичайної помістили в розчин соку алое + 

тала вода у співвідношенні 1 : 1 на 24 год.  

Пророщували насіння в чашках Петрі за температури 22…25°С. 

Тривалість досліду – 23 доби (рис. 3.1). Проросле насіння культури в перші 7 

діб обліковували щодня, а потім – на 10- та 13-ту добу (рис. 3.2). Непроросле 

насіння культури переносили в інші чашки Петрі і продовжували облік ще 

впродовж десяти діб. 
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Рис. 3.1. Пророщування насіння беладони звичайної з 

використанням біостимуляторів 

 

 

Рис. 3.2. Початок проростання насіння беладони звичайної з 

використанням біостимуляторів 
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Вивчення впливу біогенних стимуляторів на проростання насіння 

беладони звичайної в середньому за три роки досліджень, показали перевагу 

гіберелінової кислоти, як стимулятора,  порівняно з іншими варіантами (табл. 

3.1). Використання бурштинової кислоти теж мали позитивний вплив на 

проростання насіння, проте ці результати були нижчими за вплив гібереліну. 

Як видно з табл. 3.1 у варіанті з гібереліновою кислотою, вплив 

стимулятора на процес проростання насіння сорту Красавка та селекційного 

зразка 79-2 був помітним  порівняно з контролем і іншими варіантами. У 

середньому за трьома роками досліджень цей показник перевищував від 10,6 

% (В3) до 49 % (В1)  результати з проростання насінин інших варіантів у 

сорту Красавка і від 18 % до 49,7 % відповідно у селекційного зразка 79-2. 

Найменші коливання з проростання насіння із застосуванням стимуляторів за 

роками досліджень були у варіанті 5 (сівба насіння в субстрат в умовах 

кліматичної камери за цілодобової температури 33…35 °С і 98 % вологості) в 

обох об’єктів досліджень. Непоганий результат проростання насіння був у 

варіанті В3 з бурштиновою кислотою, де 67 % сорту Красавка і 60 % 

селекційного зразка 79-2, були найкращими, та лише у 2015 р., який 

перевищив за результативністю цього року на 21 % і 9 % відповідно, 

найкращий варіант у середньому за три роки – за умов використання 

гіберелінової кислоти. 

Таблиця 3.1 

Вплив біостимуляторів на лабораторну схожість насінн беладони 

звичайної, 2015–2017 рр., % 

Варіанти 
Рік проведення досліджень 

Середнє 
2015 2016 2017 

Сорт Красавка 

Оброблення водою 

(контроль)  

16 18 16 

17 

Сік алое+тала вода 58 51 54 54 

Бурштинова кислота 61 60 54 58 

Гіберелінова кислота 71 73 70 71 

Умови кліматичної 

камери 
24 29 26 26 
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Середнє 46 46,2 44  

V, % 20,1 22,6 15,8  

Селекційний зразок 79-2 

Оброблення водою 

(контроль)  

17 19 18 18 

Сік алое+тала вода 59 54 58 57 

Бурштинова кислота 65 67 61 64 

Гіберелінова кислота 85 81 83 83 

Умови кліматичної 

камери 

29 30 28 29 

Середнє 51 50 50  

V, % 21,8 24,1 18,9  

 

Отже, в середньому за три роки досліджень стимулятором, який 

істотно вплинув на проростання насіння беладони звичайної, був 

гіберелінова кислота А3, який показав найвищий результат – 62,3 % у сорту 

Красавка і 69,7 % у селекційного зразка 79-2, а в 2015 р. забезпечила 

проростання насіння до 71 % і 85 % відповідно. 

Це дуже високий значний показник, що свідчить про правильно 

підібраний біостимулятор для підвищення проростання насіння у беладони 

звичайної. Адже за літературними джерелами найвищий відсоток схожості 

насіння в Криму сягав 65 % [173, 174]. Вищий результат із проростання 

насіння у дослідах було отримано у варіанті з бурштиновою кислотою у 2016 

р. – 67 % у сорту Красавка і 60,0 % у селекційного зразка 79-2, найнижчий 

показник у цьому варіанті був у 2015 р. – 37 % і 41 % відповідно. Це свідчить 

про вплив ряду факторів, а головним чином погодніх умов що склалися у 

фази цвітіння та формування плоду материнських рослин. У 2015 р. цей 

період був засушливим, без опадів.  

У середньому за три роки досліджень бурштинова кислота сприяла 

проростанню насіння на 51,7 % в обох сортозразків, що є досить непоганим 

результатом, зважаючи на низьку схожість рослин беладони звичайної (див. 

табл. 3.1). У варіанті – сік алое+тала вода, середній показник за роками 

досліджень становив 44,3 % у сорту Красавка і 43,3 % у селекційного зразка 

79-2, а у варіанті – сівба насіння в субстрат в умовах кліматичної камери за 
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цілодобової температури 33…35°С і 98 % вологості 26,3 % і 31,0 % 

відповідно. За результатами цих варіантів досліджень зрозуміло, що вони не 

можуть бути рекомендованими для виробництва. 

Ґрунтуючись на отриманих результатах, для польових посівів 

рекомендовано два варіанти обробки насіння: гібереліновою кислотою А3 і 

бурштиновою кислотою C4H6O4, віддаючи перевагу першому. У наступних 

дослідах ми досліджували вплив на ріст і розвиток рослин беладони лише ці 

два варіанти. 

 

3.2. Ріст і розвиток рослин беладони звичайної першого року 

вегетації залежно від обробки біологічними препаратами 

Вивчення біоекологічних особливостей Atropa belladonna після сівби в 

ґрунт першого року вегетації і після відростання рослин – у другий та 

формування продуктивності третього року забезпечить розробку основних 

агротехнічних елементів для успішного вирощування беладони в умовах 

Лісостепу України. 

3.2.1. Вплив біостимуляторів на ювенільному етапі онтогенезу 

розвитку рослин беладони звичайної. Як уже зазначали, беладона за своїми 

біологічними особливостями відрізняється низькою схожістю насіння, 

розтягнутим періодом сходів і повільним ростом у початкові періоди 

вегетації. Це призводить до ослаблення імунітету рослин до стресових 

факторів, особливо до нестабільних погодних умов. Добре відомо, що 

домінуючу роль у регулюванні ростових і адаптаційних процесів відіграють 

фітогормони. Їх екзогенне внесення мобілізує потенційні можливості 

рослинного організму, спрямовані на підвищення біопродуктивності [175, 

176]. В останні роки гормональне регулювання життєдіяльності рослин 

пов'язується не тільки з природними фітогормонами, але і вторинними 

метаболітами [177].  

У роботах Шаїн С. С. [178] показано, що для отримання повноцінних 

сходів беладони необхідно або проведення стратифікації насіння 
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пониженими температурами, або їх обробка регулятором росту гіберелін, що 

дає можливість виключити прийом стратифікації. Стратифікація насіння 

дуже трудомісткий прийом, який не забезпечує повною мірою посилення 

ростових процесів, а застосування гібереліну не завжди позитивно впливає на 

рослини. За літературними джерелами відомо, що при певних погодних 

умовах, особливо в умовах низької сонячної інсоляції, використання 

гібереліну може призвести до сильного витягування стебел і зниження площі 

асиміляційної поверхні листків [179, 180]. Цілком можливо, що саме з цієї 

причини гіберелін певний час був виключений з «Переліку препаратів, 

дозволених для використання в Україні» для обробки насіння.  

У наших попередніх дослідженнях було показано позитивну дію 

гіберелінової та бурштинової кислот за оброблення насіння на його 

проростання.  

Метою наступних досліджень – вивчення в польових умовах 

Лісостепової зони дію біостимуляторів на ріст і розвиток рослин беладони і 

підвищення їх адаптаційних можливостей до кліматичних стресів, 

уникнувши цим самим трудомісткий прийом стратифікації насіння. Тому 

були проведені трирічні польові досліди. 

На основі отриманих даних попередніх лабораторних досліджень, для 

польових випробувань були відібрані два варіанти комплексної обробки 

насіння: бурштинова кислота (140 мг/л), гіберелін (1%), контроль 

використовували стратифіковане насіння. 

Закладку польових дослідів проводили насінням сорту Красавка і 

селекційного зразка 79-2. Обробку насіння біостимуляторами здійснювали в 

день сівби коли грунт прогрівався на глибині загортання насіння до 

температури  +5 оС, 2016 р.– 15 квітня, в 2017 р. –19 квітня, в 2018 р. –  21 

квітня. 

Спостереження, проведені в польових умовах, показали, що обробка 

насіння беладони біостимуляторами гіберелінової та бурштинової кислот 

забезпечила більш ранні порівняно з контролем (на шість і три доби 
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відповідно), появу сходів. Крім того, на ділянці контрольного варіанта сходи 

рослин з'являлися впродовж усього періоду вегетації (табл. 3.2). 

На варіанті із застосуванням гібереліну відсоток енергії проростаня і 

сходів рослин беладони був вищим за варіант із бурштиновою кислотою за 

всі роки досліджень. Необхідно відмітити, що на контрольному варіанті 

відсоток рослин, які зійшли, сорту Красавка перевищував селекційний зразок 

79-2 за усі роки досліджень у середньому на три відсотки, проте у варіантах 

із застосуванням біостимуляторів ці показники були значно вищими саме у 

селекційного зразка 79-2. 

Умови років вирощування сильно впливали на кількісні показники 

схожості рослин. Найсприятливішим для проростання насіння і формування 

сходів у середньому за роками досліджень, був 2018 р., який 

характеризувався найвищою середньодобовою температурою повітря у 

травні (період появи масових сходів беладони) – 18,3 оС, що було вище на 5–

7 градусів порівняно з іншими роками.  
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Таблиця 3.2 

Вплив біостимуляторів росту на енергію проростання, схожість насіння і ростові процеси 10-денних проростків беладони, 

середня за 2016–2018 рр. 

Варіант 

Сорт Красавка Селекційний зразок 79-2 

енергія 

проростання,% 

схожість, 

 % 

довжина 

кореня, см 

висота надзем-

ної частини,см 

енергія 

проростання,% 

схожість, 

 % 

довжина 

кореня, см 

висота надземної 

частини, см 

2016 р. 

Оброблення водою 

(контроль)  
1,6 11,2 0,59±0,21 0,41±0,011 

 

1,6 9,6 0,90±0,38 
 

0,53±0,17 

Бурштинова 

кислота 
27,9 65,4 0,90+0,28 0,59±0,016 49,6 81,7 1,29±0,38 

 

0,68±0,21 

Гіберелінова 

кислота 
50,3 82,3 1,01+0,34 0,66±0,018 

 

57,8 91,6 1,41+0,52 0,74±0,21 

2017 р. 

Оброблення водою 

(контроль)  
1,5 13,1 0,68±0,23 0,46±0,013 1,8 12,1 0,51±0,15 0,59±0,18 

Бурштинова 

кислота 
32,4 71,8 1,02±0,34 0,61±0,017 26,9 78,7 1,23±0,30 0,65±0,19 

Гіберелінова 

кислота 
56,7 86,5 1,30±0,48 0,74±0,021 63,1 93,1 1,64±0,59 0,80±0,25 

2018 р. 

Оброблення водою 

(контроль)  
1,7 15,7 0,65±0,22 0,52±0,014 1,5 10,9 0,49±0,11 0,57±0,12 

Бурштинова 

кислота 
40,3 75,6 1,04±0,35 0,61±0,035 38,3 80,2 1,36±0,40 0,75±0,34 

Гіберелінова 

кислота 
68,6 88,4 1,33±0,45 0,69±0,044 72,2 94,7 1,66±0,60 0,82±0,27 

Середнє за три роки 

Оброблення водою 

(контроль)  1,6 13,3 0,64±0,22 0,46±0,013 1,6 10,8 0,63±0,21 0,56±0,16 

Бурштинова 

кислота 33,5 70,9 0,99±0,32 0,75±0,023 38,2 80,2 1,29±0,36 0,69±0,25 

Гіберелінова 

кислота 58,5 85,7 1,21±0,42 0,91±0,028 64,3 93,1 1,57±0,57 0,79±0,24 
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У цьому самому році спостерігали найвищу енергію проростання насіння в 

середньому за три роки досліджень, яка була вищою на 5,84 % у 

селекційного зразка 79-2 порівняно з сортом Красавка і на 9,7 % порівняно з 

контрольним варіантом. 

Вплив регуляторів росту на густоту стояння рослин беладони 

проілюстровані на рис. 3.4. Ранні, дружні і найгустіші сходи були на варіанті 

зі застосуванням гіберелінової кислоти в усі роки досліджень. 

 

 а 

 

б 
 

 

 

Рис. 3.4. Вплив обробки 

насіння біостимуляторами на 

густоту стояння беладони (2018 р.; 

58 діб після сівби): а) контроль, б) 

бурштинова кислота, в) гіберелінова 

кислота 
 

                       в 
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На варіантах із застосуванням біостимуляторів спостерігали 

найбільший ріст кореневої системи і надземної частини 10-денних 

проростків. Так у 2018 р. у варіанті з концентрацією гіберелінової кислоти 

0,1 % перспективного селекційного зразка 79-2 довжина кореня 

перевищувала у сорту Красавка вдвічі – 1, 33 см, а висоту надземної частини 

– на 0,13 см (див. табл. 3.2). Порівняно з контрольним варіантом, у цьому 

самому варіанті довжина кореня проростків беладони збільшилася на 1,17 см, 

а надземної частини  на– 0,25 см. 

На висоту надземної частини беладони у досліді, а саме на ріст і 

розвиток її рослин на ювенільному етапі онтогенезу, впливали найбільше два 

чинники – біостимулятор і роки вирощуваня. Однак необхідно відмітити, що 

у дослідах спостерігали сортову залежність на формування кореневої 

системи і надземної частини. Як видно з табл. 3.2, кількісні показники 

зазначених характеристик селекційного зразка 79-2 майже у всі роки 

досліджень на варіантах з застосуванням біостимуляторів переважали 

рослини сорту Красавка. 

У посушливий 2016 р. рослини беладони досить повільно формували 

надземну масу, проте сортова відмітність спостерігалась – рослини 

селекційного зразка 79-2 мали кращі показники порівняно з рослинами сорту 

Красавка.  

Аналізуючи отримані дані, можна констатувати, що природним 

біостимуляторам належить ключова роль в регуляції життєдіяльності рослин 

беладони. Отже, для підвищення схожості насіння беладони звичайної у 

польових умовах  як біогенний стимулятор найкраще застосовувати 1%-й 

розчин гіберелінової кислоти, який збільшує частку сходів у 2,5 раза, 

порівняно з контролем. 

 

3.2.2. Розвиток рослин беладони звичайної 1-го року вегетації за 

застосування біостимуляторів. Спостереження за ростом і розвитком 
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рослин у дослідах показали, що обробка насіння беладони біостимуляторами 

позитивно впливала на формування вегетативної маси.  

У середньому за три роки досліджень найбільшу площу асиміляційної 

поверхні у період проведення замірів через 60 діб після сівби (формування 

габітусу куща), сформували рослини селекційного зразка 79-2 у варіанті 

обробки насіння гібереліновою кислотою – 35,0 см2, що на 36 % перевищило 

контрольний варіант (табл. 3.3). У період проведення замірів через 90 діб 

після сівби, рослини селекційного зразка 79-2 розвивались також 

інтенсивніше на цьому варіанті, порівняно з сортом Красавка, що 

забезпечило площу листкової поверхні на 28 % більшу, порівняно з 

контролем.  

Таблиця 3.3 

Вплив біостимуляторів на формування листків рослин беладони 

першого року вегетації, середнє за 2016– 2018 рр. 

 

Варіант 

Параметри листків 

кількість діб після сівби,  

60 90 120 

см2 
 % до 

контролю 
см2 

 % до 

контролю 
см2 

 % до 

контролю 

Сорт Красавка 

Стратифіковане 

насіння 

(контроль)  

23,2+0,9 100 82,7+3,1 100 84,8+6,01 100 

Гіберелінова 

кислота 
31,5+1,4 135 106,7+4,9 130 108,4+7,70 128 

Бурштинова 

кислота 
28,1+1,3 117 95,0+4,1 114 102,5+7,34 121 

Селекційний зразок 79-2 

Стратифіковане 

насіння 

(контроль)  

25,6+1,0 100 91,6+3,8 100 94,1+5,59 100 

Гіберелінова 

кислота 
35,0+1,7 136 117,1+4,8 128 117,9+8,27 125 

Бурштинова 

кислота 
29,9+1,6 118 103,6+4,5 113 106,5+7,53 113 
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У варіанті з обробкою насіння бурштиновою кислотою у цей період 

асиміляційна поверхня рослин сортозразка 79-2 сформувалась на 8,6 см2 

більше порівняно з сортом Красавка, проте на 13 см2 була меншою порівняно 

з варіантом обробкою насіння гібереліновою кислотою (табл. 3.3). 

На етапі повного формування листків – 120 діб після сівби, в 

середньому за три роки досліджень розмір листків або збільшувався не 

значно або зменшувалась під впливом фізіологічних процесів, коли листки 

нижніх ярусів всихали, а у верхніх процес розвитку уповільнився або взагалі 

припинився. 

Ця тенденція – зменшення асиміляційної поверхні, не залежала від 

сортових особливостей рослин беладони звичайної і від варіантів досліджень. 

Якщо на початкових етапах онтогенезу на формування густоти стояння 

рослин беладони найсприятливішим роком був 2018 р. через оптимальну 

температуру і вологість повітря ІІ – ІІІ декади травня і І – ІІ декади червня, то 

формування вегетативної маси в подальші етапи онтогенезу активніше 

відбувалось у 2016 і 2017 рр. 

Площа листкової поверхні у варіантах з регуляторами росту на 

рослинах сорту беладони Красавка перевищувала контроль у період 

найбільшого формування листкової поверхні (90 діб після сівби) першого 

року вегетації (2016 р.) на 32 % і 10 % за варіантами досліду В2 і В3; 

селекційного зразка 79-2 у цей період збільшення площі листкової поверхні 

рослин до кінця вегетації на 31 % і 14 % за варіантами досліду (гіберелінова і 

бурштинова кислоти) порівняно з контролем (дод. К). 

Вегетаційний період 2017 р. для росту й розвитку рослин беладони був 

найоптимальніший за погодними умовами в усі роки досліджень. Саме тому 

в цей рік рослини беладони обох сортів сформували найбільшу площу 

листків у всіх варіантах, які вивчали (дод. Л). У всі періоди проведення 

замірів (60, 90, 120 діб після сівби) кількісні показники листкових пластинок 

були вищими  порівняно з 2016 р. (дод. К) і 2018 р. (дод. М). 



77 
 

Аналізуючи результати досліджень можна зробити висновок, що на 

формування листкової поверхні у рослин беладони мають вплив такі 

чинники, як погодні умови за роками вирощування, обробка насіння 

біостимуляторами і генетична складова – сорт. 

Поряд із посиленням росту рослин беладони під впливом 

біостимуляторів спостерігали і збільшення кількості листків на рослині. 

Дані табл. 3.4 показують, що в середньому за три роки досліджень дія 

гіберелінової кислоти проявилась  більшою мірою: кількість листків до кінця 

вегетації збільшилася на 19 % (селекційний зразок 79-2) і 21 % (сорт 

Красавка). Дія бурштинової кислоти була нижчою, проте практично 

однаковою на об’єкти досліджень, в різницю на один відсоток на користь 

сорту Красавка. Похибка кількісних показників сорту Красавка була в межах 

0,31 – 0,74, селекційного зразка 79-2 – 0,29 – 0,77, що свідчить про високу 

достовірність результатів досліджень. 

Таблиця 3.4 

Вплив біостимуляторів на облистяність беладони першого року 

вегетації, середнє за 2016–2018 рр. 

Варіант 

Кількість листків на рослині 

80 діб після сівби в кінці вегетації 

шт.  % до 

контролю 

шт.  % до 

контролю 

Сорт Красавка 

Стратифіковане насіння 

(контроль) 
6,4+0,4 100 13,2+0,4 100 

Гіберелінова кислота 8,0+0,5 112 16,0+0,7 121 

Бурштинова кислота 7,5+0,3 111 14,7+0,6 108 

Селекційний зразок 79-2 

Стратифіковане насіння 

(контроль) 
6,5+0,3 100 13,8+0,5 100 

Гіберелінова кислота 8,3+0,4 127 16,5+0,8 119 

Бурштинова кислота 7,8+0,5 110 15,1+0,8 107 
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Одним із показників росту й розвитку рослин беладони є їх вегетативна 

біомаса. Проведені обліки надземної маси рослин беладони показали її 

підвищення на варіантах з обробкою насіння біорегуляторами. Так, у 

середньому за три роки досліджень збільшення вегетативної маси рослин у 

варіанті з гібереліном сорту Красавка становила 21 %, у рослин селекційного 

зразка 79-2 – 19 %, порівняно з контрольним варіантом, де показник 

знаходиться на рівні 24 % (рис. 3.5). 

 

 

Рис. 3.5. Вплив біостимуляторів на масу рослин беладони 1-го року 

вирощування (кінець вегетації), 2016–2018 рр. 

Необхідно відмітити, що щорічні спостереження показали неоднаковий 

вплив біостимуляторів у різні роки. Так, дія гібереліну проявляється  

більшою мірою в посушливих погодних умовах, у роки досліджень 2016, 

2017. При стабільних погодних умовах цей біостимулятор надає практично 

однаковий вплив на процеси росту й розвитку рослин беладони, що й 

бурштинова кислота – 2018 р. 
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У зв'язку з тим, що рослини беладони не збирають на сировину у 

перший рік вегетації, обліки врожайності на біопродуктивність проводили на 

невеликих ділянках. 

Збільшення густоти стояння рослин, посилення ростових процесів і 

розвитку рослин під впливом біорегуляторів сприяли підвищенню 

біопродуктивності культури першого року вегетації як у сорту Красавка, так і 

селекційного зразка 79-2. Відповідні дані представлені в табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

 Вплив обробки насіння біостимуляторами на продуктивність 

біосировини беладони першого року вегетації (2016–2018 рр.) 

Варіант 

Продуктивність 

2016 р. 2017 р. 2018 р.  

кг/м2
 

 % до 

контролю 
кг/м2

 
 % до 

контролю 
кг/м2

 
 % до 

контролю 
кг/м2

 

Сорт Красавка 

Стратифіковане 

насіння (контроль) 
0,27 100 0,31 100 0,29 100 0,29 

Гіберелінова 

кислота 
0,41 152 0,48 155 0,36 124 0,42 

Бурштинова кислота 0,34 126 0,39 126 0,31 107 0,35 

НІР05 0,09  0,01  0,05   

Селекційний зразок 79-2 

Стратифіковане 

насіння (контроль) 
0,33 100 0,38 100 0,35 100 0,35 

Гіберелінова 

кислота 
0,56 170 0,54 142 0,50 143 0,53 

Бурштинова кислота 0,42 127 0,47 124 0,41 117 0,43 

НІР05 0,01  0,03  0,01   
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Найбільша біопродуктивність беладони проявилася у селекційного 

зразка 79-2 у варіанті із застосуванням гібереліну у 2017 р., вона 

перевищувала контрольний варіант на 42 %; на варіанті з застосуванням 

бурштинової кислоти у цей період маса біосировини перевищувала 

контрольний варіант на 24 %. За відносно стабільних погодних умов різниця 

між варіантами застосування біостимуляторів на формування 

біопродуктивності спостерігалася в межах 10 % на користь гібереліну. 

Підвищення цього показника  порівняно з контролем становило 15 – 18 %. 

Аналізуючи отримані дані, можна констатувати, що природним 

біостимуляторам належить ключова роль у регуляції життєдіяльності рослин 

беладони. 

Обробка насіння гібереліновою і бурштиновою кислотами забезпечує 

цілеспрямоване регулювання окремими етапами онтогенезу на першому році 

вегетації беладони: отримання повноцінних сходів культури, забезпечення 

активного росту й розвитку рослин, що в кінцевому підсумку сприяє 

підвищенню біопродуктивності і дає можливість уникнути трудомісткого 

процесу стратифікації насіння. 

 

3.3. Вплив біостимуляторів на тривалість міжфазних періодів 

розвитку культури 

Вирощування культури в нових кліматичних умовах змінює умови 

існування, а разом із ними і ритм розвитку рослини. В кожному конкретному 

випадку відбувається акліматизація рослин і їх поступове пристосування до 

нових умов життя. 

Знання сезонного ритму розвитку рослин беладони в Лісостеповій зоні 

і вплив на них біостимуляторів вкрай важливо, оскільки це сприяє 

визначенню можливості культивування цієї культури в нетиповій для неї 

зоні. 

Трирічні фенологічні спостереження у дослідах показали, що період 

проростання насіння в польових умовах досить тривалий. Насіння беладони 
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проростає в ґрунті за температури  ґрунту на рівні 10 – 12 °С. Тому сівбу 

беладони проводили 18 квітня, коли ґрунт достатньо прогрівся до 16 °С. 

Період проростання насіння в польових умовах виявився тривалим – від 

сівби до появи сходів на різних варіантах досліду проходило від 29 до 37 діб. 

Більш дружньому проростанню насіння і появі сходів сприяло поєднання 

високих позитивних температур і запасів ґрунтової вологи в цей період, що 

наочно представлено погодними умовами 2015 р., а також впливом 

біостимуляторів.  

Таблиця 3.6 

Дати настання основних фенологічних фаз рослин беладони середнє 

за 2015–2017 рр. 

Без оброблення 

(контроль) 

Бурштинова кислота 
С4H6O4 

Гіберелінова кислота А3 

2015 

1-й рік 

вег. 

2016  

2-й рік 

вег. 

2017 

3-й рік 

вег. 

2015 

1-й рік 

вег. 

2016  

2-й рік 

вег. 

2017 

3-й рік 

вег. 

2015 

1-й рік 

вег. 

2016  

2-й рік 

вег. 

2017 

3-й рік  

вег. 

Сходи 

23.05   19.05   16.05   

Поява 4 листків 

6.06 12.04 8.04 26.05 7.04 4.04 23.05 5.04 3.04 

Початок галуження 

28.07 24.04 18.04 23.07 20.04 16.04 22.07 18.04 13.04 

Повне формування габітусу 

8.08 10.05 6.05 3.08 8.05 30.04 1.08 5.05 30.04 

Бутонізація 

20.08 22.05 17.05 15.08 17.05 11.05 12.08 13.05 9.05 

Початок цвітіння 

31.08 3.06 31.05 26.08 30.05 27.05 22.08 26.05 24.05 

Масове цвітіння 

6.09 11.06 7.06 1.09 7.06 2.06 1.09 4.06 2.06 

Формування плодів 

6.09 11.06 7.06 1.09 7.06 2.06 1.09 4.06 2.06 

Початок дозрівання плодів 

29.09 1.07 27.06 26.09 26.06 21.06 21.09 21.06 18.06 

Біологічна стиглість плодів 

5.10 20.07 20.07 9.10 11.07 18.07 2.10 9.07 13.07 
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Метеорологічні умови квітня і травня цього року (підвищена 

температура повітря і велика кількість опадів) позитивно впливали на появу 

сходів, перші з яких були відмічені 23 травня на контрольному варіанті. 

Найшвидше сходи в цей рік з’явилися у досліді з застосуванням гіберелінової 

кислоти – 16 травня (табл. 3.6). 

Рослини розвивались цього року в усіх варіантах добре. Однак, 

необхідно відмітити, якщо фаза «поява 4-х листків» у рослин на варіанті з 

застосуванням гібереліну на 2 – 3 доби наступила пізніше за інші варіанти, то 

наступна фаза «початок галуження» на 3 – 5 діб раніше і тривала найдовше  

порівняно з іншими варіантами (див. табл. 3.6). 

Початок вегетації (весняного відростання) рослин другого року життя 

припадає на кінець квітня – початок травня, що збігається з переходом 

середньодобових температур повітря через 8…10 °С. За результатами наших 

спостережень, найраніше весняне відростання беладони було відмічено 18 

квітня 2016 р., найпізніше – 24 квітня 2016 р. При порівнянні 

метеорологічних умов цих років з’ясувалося, що середньомісячні 

температури повітря в квітні-травні 2016 р. були на 0,8…1,7 °С нижче, ніж у 

2015 р. 

Дати настання фази галуження і наступних фаз розвитку значно 

розрізнялися за роками життя рослин. Так, за даними досліджень однорічні 

рослини вступали у фазу бутонізації 12 – 20 серпня, тоді як дворічні – 13 – 22 

травня. В таких самих інтервалах наступали й інші фенофази, аж до 

дозрівання плодів. У результаті, збір сировини на дослідних ділянках другого 

року вегетації проводили майже на два місяці раніше, ніж на ділянках 

першого року життя. Це,  своєю чергою, дозволяло дворічним рослинам 

упродовж одного вегетаційного періоду знову відрости і сформувати другий 

урожай надземної біомаси.  

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

посівах – від 27 вересня до 5 жовтня. Таким чином, рослини беладони 

другого року життя за сезон проходили повний цикл росту й розвитку 
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(включаючи масове цвітіння і плодоношення) і забезпечували два укоси 

сировини. На першому році життя рослини давали один укіс біомаси. Тільки 

70–85 % з них цвіли, плодоносили і мали незначну насіннєву продуктивність. 

Фенологічний період від сходів до бутонізації був найтривалішим у 

варіантах із використанням бурштинової кислоти, а на інших варіантах 

коротший на 2 – 3 доби (рис. 3.6). Усі інші фенофази від початку цвітіння і до 

біологічної стиглості плодів були коротшими у варіантах із використанням 

стимуляторів, порівняно з контролем. Отже, використання стимуляторів 

пришвидшує проходження етапів онтогенезу беладони звичайної. 

 

 

Рис. 3.6. Тривалість міжфазних періодів росту та розвитку рослин 

беладони звичайної, залежно від застосування біостимуляторів, середнє 

за 2015 –2017 рр. 

 

Найтривалішим періодом вегетації рослин (від сівби насіння до 

біологічної стиглості плодів) був на варіанті з застосуванням бурштинової 

кислоти  як стимулятора, і становив 192 доби в перший рік вегетації та 77 – 
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85 діб – у наступні роки, що цілком відповідало зональним можливостям 

вегетації теплолюбних культур. Найкоротший – у варіанті з гібереліновою 

кислотою – 180 діб першого року вегетації, 67 – 74 доби у наступні роки. 

  

Висновки до розділу 3 

1. Застосування 1 %-го розчину гіберелінової кислоти А3, для 

пророщування насіння беладони сприяло підвищенню енергії проростання 

(72,2 %), схожості (94,7 %), частка проростання насіння збільшувалась у 2,5 

рази.  

2. Тривалість проростання насіння в польових умовах є більшою – 

від сівби до появи сходів на різних варіантах досліду становила від 29 до 37 

діб. 

3. Експериментальними дослідженнями встановлено, що 

використання біостимуляторів для проростання насіння впливає на онтогенез 

рослин беладони звичайної – пришвидшує проходження фенологічних фаз.  

Обробка насіння гібереліновою кислотою А3 стимулювала потужний ріст 

надземної частини проростків (на 0,25 см вище контролю) і розвиток 

кореневої системи на етапі вирощування розсади (на 1,17 см).  

4. Встановлено, що початок вегетації (весняного відростання) 

рослин другого року життя припадає на кінець квітня – початок травня, що 

збігається з переходом добових температур через 8…10 0С. 

5. В середньому за три роки досліджень збільшення біомаси рослин 

у варіанті з гібереліном сорту Красавка склала 21 %, у рослин селекційного 

зразка 79-2 – 19 %, порівняно з контрольним варіантом. 

6. Рослини беладони другого року життя в умовах Лісостепу 

України за сезон проходили повний цикл росту й розвитку, включаючи 

масове цвітіння і плодоношення (180 діб) і забезпечували два укоси 

сировини. 

Основні положення розділу висвітлені в публікаціях [175, 180]. 
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РОЗДІЛ 4  

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 

БЕЛАДОНИ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ 

 

Інтродукуючи таку лікарську рослину, як беладона звичайна в нові 

регіони, необхідно приділити особливу увагу удосконаленню елементів 

технології вирощування з метою адаптації, як на початкових етапах росту й 

розвитку рослин, так і в процесі вегетації, що забезпечить найменший рівень 

мінливості якісних ознак її біосировини. Адже інтродукований вид є 

складною, відокремленою морфологічною системою, що знаходиться в 

тісному взаємозв'язку з певним середовищем і ареалом [181]. 

 

4.1. Біологічні особливості формування продуктивності беладони 

звичайної першого та другого року вегетації за різних строків сівби 

Інтродукція рослин беладони звичайної у Лісостеповій зоні вимагала 

удосконалення елементів технології вирощування, а саме визначення 

оптимальних строків сівби цієї культурив умовах, що значно відрізняються 

від ґрунтово-кліматичних умов Криму і Закарпаття. З метою визначення  

оптимального строку, що забезпечує отримання задовільних сходів і 

максимального врожаю якісної сировини, були закладені чотири варіанти 

дослідів (широкорядна під зиму і весняна (у три строки) сівба у ґрунт) 

пізньосіння, або під зиму; весняна рання; весняна середня; весняна пізня. Під 

час сівби в рядки вносили гранульований суперфосфат із розрахунку 8 – 10 

кг Р2О5. Під зиму сівбу по роках здійснювали в третій декаді жовтня за умов 

середньодобової температури повітря 8 – 10 °С, ранньовесняну – 18 – 23 

квітня за температури повітря 10 – 12 °С.  

Основними факторами, що лімітують проростання насіння беладони, є 

підвищена температура 18 – 20 °С і вологість ґрунту. Поява сходів у наших 

дослідах, густота стояння рослин і настання фенофаз  значною мірою 

залежали від строків сівби та метеорологічних умов року (табл. 4.1).  
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Таблиця 4.1 

Дати настання фенологічних фаз і густота стояння рослин беладони в 

роки вегетації залежно від строків сівби, 2015 – 2018 рр. 

 

Строк 

сівби 

Дата 
Густота 

стояння 

рослин, 

шт./пог.м 

Фаза  

сівби 
повні 

сходи 

галуже-

ння 
цвітіння 

дозрівання 

плодів 

2015 р. 

Під зиму 26.10 25.06 21 27.07 08.09 12.10 

Весняна:  

- рання 23.04 28.06 19 30.07 09.09 12.10 

-середня 30.04 01.06 18 02.07 13.09 15.10 

- пізня 06.05 04.06 15 05.08 16.09 17.10 

2016 р. 

Під зиму 28.10 15.06 18 28.07 23.08 08.10 

Весняна:  

-рання 18.04 16.05 17 28.07 22.08 08.10 

-середня 25.04 19.06 15 29.07 05.08 18.10 

-пізня 02.05 20.06 11 01.08 08.09 19.10 

2017 р. 

Під зиму 26.10 21.05 19 9.07 16.08 14.10 

Весняна:  

-рання 18.04 23.05 21 10.07 16.08 17.10 

-середня 25.04 29.05 15 13.07 20.08 20.10 

-пізня 02.05 4.06 14 19.07 25.08 23.10 

2018 р. 

Під зиму 27.10 24.05 20 11.07 17.08 11.10 

Весняна:  

-рання 16.04 21.05 20 14.07 17.07 16.10 

-середня 25.04 26.05 17 15.07 22.07 19.10 

-пізня 2.05 3.06 14 19.07 26.07 24.10 

 

Найбільш ранні і дружні сходи з'являлися за сівби під зиму і рано 

навесні. У цих варіантах насіння проростало на 3–6 діб раніше, ніж при 

середньовесняній сівбі. Найбільш розтягнутий період появи сходів беладони 

відзначений за пізньої весняної сівби. Поряд із строком сівби на появу сходів 

великий вплив мали погодні умови. Так, підвищення температури повітря в 
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квітні та травні 2015 р. (на 2,2 °С вище середніх багаторічних значень) і 

незначна кількість опадів (41 % від норми) в квітні того самого року 

негативно вплинула на кількість рослин, які зійшли. За таких умов сходи 

з'явилися 15–20 червня. При цьому сходи за умов сівби під зиму з’явились 

раніше ранньовесняних на одну, а пізньовесняних – на 5 діб. 

За умов сівби під зиму насіння беладони, пройшовши природну 

стратифікацію, краще використовувало ґрунтовий запас вологи навесні і при 

підвищенні температури до 18…20 °С дружніше проростало і забезпечувало 

максимальну густоту стояння рослин від 18 до 21 шт./пог.м. (рис. 4.1). У 

цьому варіанті зберігалася тенденція швидшого переходу рослин до 

наступних фенологічних фаз розвитку. Пізньосінній і ранньовесняний строки 

сівби забезпечують появу більш ранніх і дружніх сходів, а наступні фази 

розвитку рослин наступають на 5–10 діб раніше, ніж за пізніших строків 

весняної сівби.  

  

а б 

 Рис. 4.1. Сходи беладони звичайної: а) ранньовесняний строк сівби; 

б) сівба під зиму 
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У дослідах фаза масового цвітіння за умов сівби під зиму наступала на 

1– 9, а дозрівання плодів – на 3–6 діб раніше, ніж у ранньовесняної (див. 

табл. 4.1). Серед весняних строків сівби найкращі результати були отримані у 

варіанті ранньої сівби (18–23 квітня) насінням, обробленим гібереліном. 

Цьому сприяв достатній запас вологи, що зберігся в ґрунті, який у поєднанні 

з підвищеною температурою повітря забезпечував швидке дружнє 

проростання насіння і появу сходів. При ранньовесняній сівбі було отримано 

задовільну густоту стояння рослин, яка за роками досліджень варіювала від 

18 до 21 шт. на один погонний метр. 

Необхідно зауважити, що більш ранні сходи пізньоосінньої та 

ранньовесняної сівби порівняно успішно протистояли весняній посусі 2015 

р., коли впродовж трьох тижнів температура повітря становила 20…23°С. 

При середньому і особливо пізньому строках весняної сівби насінини 

відчували гострий дефіцит ґрунтової вологи, внаслідок чого сходи були 

недружніми, повільно розвивалися і на початкових етапах онтогенезу за умов 

посухи частково гинули. За умов тривалої посушливої погоди їх випадання 

досягало 20–30 %. У перший рік життя у варіантах з різними термінами сівби 

рослини беладони досягали у фазі масового цвітіння практично однакової 

висоти, однак розрізнилися за іншими морфометричними ознаками: кількість 

пагонів і квіток на них, кількість і розмір плодів, величина асиміляційної 

поверхні. 

Рослини беладони у варіантах з пізньосінньою і ранньовесняною 

сівбою в перший рік вегетації  порівняно з пізньовесняною 

характеризувалися потужнішим розвитком: формували більшу кількість 

пагонів, листків, квіток і плодів на рослині, які,  своєю чергою, є складовою  

елементів структури врожаю сировини.  

Облік врожайності біосировини, її якості у рослин першого року 

вегетації проводили в фазі масового цвітіння за одноукісною технологією 

(табл. 4.2). 
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За даними трирічних досліджень встановлено, що рослини беладони у 

всіх варіантах досліджень формували практично однаковий вміст суми 

алкалоїдів у біосировині. Однак за продуктивністю сировини і врожайністю 

насіння у варіанті з пізньовесняної сівби першого року вегетації рослини 

істотно поступалися пізньоосінній і ранньовесняній (за НІР05 = 2,3 і 8 кг/га). 

При цьому рослини двох останніх варіантів відрізнялися потужнішим 

розвитком, облистяністю і кількістю репродуктивних органів. Як показали 

результати досліджень, у середньому за чотири роки частка листків і квіток у 

цих варіантах становила 67 % і 69 % відповідно, тоді як у рослин 

пізньовесняної сівби – на 6 %і 8 % менше. 

Таблиця 4.2  

Вплив різних строків сівби на продуктивність беладони звичайної 

першого року вегетації у середньому за 2015– 2018 рр. 

Показник 
Сівба під 

зиму 

Весняний спосіб сівби 
НІР05 

ранній середній пізній 

Схожість насіння, % 81 92 76 72  

Урожайність біосировини 

(суха маса), т/га 
2,18 2,20 1,82 1,76 0,23 

(%) співвідношення в 

сировині: 

– листків і квіток 67 69 65 61  

– стебел 33 31 34 39  

Вміст алкалоїдів у біомасі, % 0,39 0,45 0,42 0,44 0,14 

Урожайність насіння, кг/га 400 370 350 290 8 

 

Насіння беладони на всіх варіантів досліду характеризувалися 

високими посівними якостями, відповідними до категорії оригінального 

насіння. 

Другого року вегетації календарні строки фенологічних фаз розвитку 

рослин (незалежно від строків сівби) наступали практично одночасно. Лише 

у варіанті сівби під зиму їх відростання проходило інтенсивніше, що мабуть, 

обумовлено меншою густотою стояння рослин. 
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У дослідах із дворічними рослинами впродовж вегетаційного періоду 

проведено два збори біосировини –  перший у фазі масового цвітіння, другий 

– у фазу початку цвітіння (до 10 %) рослин. Необхідно відмітити, що за 

господарськими характеристиками збереглася тенденція, аналогічна до 

першого року вегетації. 

На другому році вегетації здійснювали два підживлення аміачною 

селітрою з розрахунку 30 кг/га д. в. азоту. Перше підживлення проводили у 

фазі галуження – після відростання рослин, друге – після першого укосу. 

Рослини на всіх варіантах характеризувалися досить потужним розвитком і 

забезпечували хороший урожай біомаси. Найвищу врожайність біосировини 

(два збори) і насіння формували рослини за пізньоосінньої та ранньовесняної 

сівби. Стосовно якісних показників (вміст біологічно активних речовин 

сировини), то їх різниця за варіантами досліджень була в межах похибки 

(табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Врожайність і якість сировини рослин беладони залежно від строків 

сівби другого року вегетації, середнє за 2016-2018 рр. 

 

Строки сівби 

Врожайність біосировини, т/га Вміст 

алкалоїді

в, % 

1-й укіс 2-й укіс 

2016 2017 2018  2016 2017 2018  

Під зиму 2,10 2,07 1,84 2,00 1,85 1,79 1,72 1,79 0,46 

Весняний 

ранній 
1,92 2,11 1,89 1,97 1,89 1,86 1,74 1,83 0,44 

Весняний 

середній 
1,81 2,05 1,74 1,87 1,73 1,71 1,65 1,70 0,41 

Весняний 

пізній 
1,73 2,01 1,66 1,80 1,68 1,64 0,96 1,64 0,44 

НІР05 0,22  0,21  0,07 

 

Аналізуючи результати досліджень можна з впевненістю стверджувати, 

що продуктивність сировини залежить від строків сівби, проте умови 

вирощування (погодні показники) теж мають істотний вплив на формування 

надземної маси. Так, умови вегетації 2018 р. були не сприятливими для 
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розвитку рослин беладони. Сумарно врожайність біомаси за всіма строками 

сівби була найнижчою  порівняно з 2016 і 2017 рр. Необхідно відмітити, що в 

ці роки врожайність біомаси першого укосу значно перевищувала другий – 

від 66 (2017 р. за сівби під зиму) до 77 відсотків (2016 р. за сівби підзиму), 

тоді як врожайність цього варіанта у 2018 р. показала відмітні результати. За 

весняної ранньої та пізньої сівби показники другого укосу перевершили 

перший (див. табл. 4.3). 

Найсприятливішим роком для формування біомаси був 2017, коли 

врожайність біомаси перевищила 2016 р. від 2,3 (весняна пізня сівба) до 2,6 

т/га (весняна рання і середня сівба). 

За роками досліджень найвищий врожай біомаси рослини беладони 

сформували у 2016 р. на варіанті весняноранньої сівби – 1,72 т/га і 

найнижчий – 0,96 т/га у варіанті веснянопізньої сівби 2018 р. 

Таблиця 4.4 

Вплив строків сівби на показники продуктивності та якості рослин 

беладони другого року вегетації 2016–2018 рр. 

Строк 

сівби 

Вміст алкалоїдів у рослині, % 
Врожайність 

насіння, кг/га 

2016 2017 2018 середнє 2016 2017 2018 середнє. 

Під зиму 0,50 0,41 0,42 0,44 154 187 55 132 

Весняний: 

– ранній 
0,48 0,39 0,40 0,42 158 191 99 149 

–середній 0,44 0,37 0,38 0,40 112 165 54 110 

– пізній 0,47 0,40 0,38 0,41 100 147 87 111 

НІР05 0,07 0,06 0,06 0,06 0, 23 0,18 0,11 0,17 

 

Нижчу врожайність біомаси другого укосу (за винятком 2018 р.) можна 

пояснити більш слабким розвитком рослин у другій половині вегетаційного 

періоду. Другий укіс здійснювали в ранні строки, що дає можливість 
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скошеним рослинам до зими сформувати достатній запас пластичних 

речовин.  

Обліковували врожайність насіння саме рослин другого року вегетації, 

тому що починаючи з цього періоду беладона формує плоди, насіння яких 

має високі посівні якості. Результати з врожайності насіння та якості 

біосировини рослин другого року вегетації з різними термінами сівби 

представлені в табл. 4.4. 

Необхідно зауважити, що за вмістом біологічно активних речовин 

відмітності за варіантами досліду знаходилися в межах похибки досліду. 

Тому можна стверджувати, що строки сівби істотно не впливають на 

накопичення алкалоїдів у рослині, проте необхідно зазначити, що в 

середньому за всі роки досліджень цей показник у дослідах був найвищим 

саме за сівби під зиму, найнижчим – за весняного середнього.  

За результатами дослідження показника врожайності насіння другого 

року вегетації рослин беладони звичайної відмічені статистично достовірні 

відмітності між термінами сівби. За цією ознакою середньо- і пізньовесняна 

сівба поступалася в середньому на 27 – 29 % варіантам сівби під зиму та 

ранньовесняної сівби, хоча у 2018 р. рослини сформували найвищий урожай 

насіння саме на весняноранній і пізньовесняній сівбі, що швидше є винятком, 

а ніж закономірністю. 

У середньому за трьома роками досліджень рослини беладони 

формували найвищий урожай насіння на варіантах сівби під зиму та весняно- 

ранньої – 1,32 і 1,49 кг/га відповідно. 

Таким чином, в умовах Лісостепу України оптимальними строками 

сівби беладони є під зиму і ранньовесняний. Як підстрахування від 

несприятливих погодних умов сівбу беладони необхідно проводити під зиму 

і рано навесні.  

Отже, в умовах Лісостепу України, найбільш оптимальними строками 

сівби для беладони звичайної виявилися пізньосінній та ранньовесняний. За 

таких умов сходи були дружніми та з’являлися швидше, порівняно з 
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середньо- та пізньовесняними. При цьому рослини у фазі сходів були 

стійкішими, краще переносили несприятливі погодні умови (посуха, перепад 

температур) та дружніше переходили у наступні періоди онтогенезу. 

Формували високий урожай лікарської рослинної сировини і насіння.  

 

4.1.1. Формування продуктивності рослинами беладони звичайної 

третього року вегетації. Оскільки беладона звичайна відноситься до 

багаторічних видів рослин, то в умовах Лісостепу України нами були 

проведені дослідження з обліку продуктивності її рослин третього року 

вегетації. Метою цих досліджень було визначення доцільності 

господарського використання посівів третього року вегетації, оскільки у 

спеціальній літературі є дані в основному двохрічного використання посівів 

беладони звичайної. За результатами чотирирічних досліджень було 

встановлено, що практично за однакового вмісту алкалоїдів у біосировині 

специфіка формування рослинами беладони продуктивності як сировини, так 

і насіння третього року вегетації відрізняється від кількісного показника за 

роками вегетації, проте за варіантами різних способів сівби ця різниця не 

значна  порівняно з попередніми вегетаційними періодами цієї культури. 

Оскільки рослини першого року вегетації формують урожай 

біосировини, який збирають за один укіс, то третього року його збирали 

двічі, як і другого року вегетації.  

Необхідно відмітити, що рослини беладони третього року вегетації, 

залежно від років вирощування, розвивались за етапами онтогенезу, 

досягнувши генеративної фази, за якої формували плоди. Однак ці плоди за 

розміром поступались попереднім рокам вегетації, що негативно впливало на 

розвиток насіннєвого матеріалу. Насіння такого врожаю було меншої 

фракції, що є не доцільним для використання його для розмноження. 

Аналіз урожайності товарної сировини третього року вегетації показав, 

що за сумою двох укосів рослини беладони формували досить хороший 

урожай. У середньому за трьома роками досліджень врожайність першого 
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укосу була найвищою за пізньоосінньої і весняноранньої сівби – 1,58 і 1,55 

т/га відповідно (табл. 4.5). 

Середній і пізній весняні посіви сформували врожай нижче однієї 

тонни від попередніх і між цими варіантами різниця була в межах похибки. 

Роки вирощування досить істотно впливали на розвиток рослин і, відповідно 

на формування біосировини. Найсприятливішим для росту і розвитку рослин 

беладони за сумою сформованого врожаю біосировини двох укосів був 2017 

р. Найпродуктивнішим варіантом був за ранньовесняної сівби – 3,24 т/га в 

сумі двох укосів, що різнився від варіанта з сівбою під зиму в межах 

похибки.  

Таблиця 4.5 

Врожайність біосировини третього року вегетації рослин беладони 

за різних строків сівби, за 2016–2018 рр., т/га 

Строк 

сівби 

2016 р. 2017 р. 2018 р. середнє 

1-й 2-й ∑ 1-й 2-й ∑ 1-й 2-й ∑ 1-й 2-й ∑ 

Під зиму 1,67 1,28 2,95 1,92 1,27 3,19 1,14 1,10 2,24 1,58 1,22 2,5 

Весняний 

ранній 
1,72 1,26 2,98 1,90 1,34 3,24 1,03 1,05 2,08 1,55 1,22 2,77 

Весняний 

середній 
1,69 1,14 2,83 1,76 1,33 3,09 0,96 1,12 2,08 1,47 1,20 2,67 

Весняний 

 пізній 
1,60 1,12 2,72 1,74 1,21 2,95 0,99 0,98 1,97 1,44 1,10 2,54 

НІР05 0,08 0,06 0,10 0,07 0,06 0,11 0,06 0,05 0,09 0,07 0,06 0,09 

 

Найменший урожай сформували веснянопізні посіви 2018 р. – 1,97 т/га. 

Якщо порівнювати ці показники з сумою врожайності біомаси попередніх 

років вегетації за варіантами, то різниця у формуванні продуктивності 

біомаси за варіантами досліджень мала такий вигляд: під зиму – 2,7 т/га; 

весняний ранній – 3,4 т/га; весняний середній – 2,9 т/га; весняний пізній – 3,0 
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т/га на користь другого року вегетації  порівняно з третім і під зиму– 6,2 т/га; 

весняний ранній – 5,7 т/га; весняний середній – 8,5 т/га; весняний пізній – 7,8 

т/га на користь третього року вегетації  порівняно з першим. 

Діаграма на рис. 4.2 ілюструє переваги врожайності біосировини за 

варіантами досліджень і роками вегетації. З неї чітко видно переваги у 

продуктивності рослин беладони звичайної другого року вегетації порівняно 

з першим і третім і третього року над першим. Однак необхідно враховувати, 

що першого року вегетації збір урожаю відбувся лише з одного укосу, тоді як 

в інших – проводять два укоси. 

 

 

Рис. 4.2. Формування врожайності біосировини рослинами беладони 

(сухої маси) за роками вегетації, т/га 

 

За результатами досліджень можна зробити висновок, що господарськи 

доцільно вирощувати беладону звичайну третього року для врожайності 

біомаси в зоні Лісостепу країни, тоді як для отримання якісної насіннєвої 
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продукції цей рік вегетації не є оптимальним. Отже, у виробництві необхідно 

застосовувати як за весняної так і за осінньої норми висіву 4 і 8 кг/га.  

 

4.2. Визначення оптимальних норм висіву насіння беладони за 

різних строків сівби 

Для успішного культивування рослин беладони у не типових 

природних ґрунтово-кліматичних умовах вирощування – зона Лісостепу 

України, виникла необхідність в уточненні низки агротехнічних прийомів, 

вивчених для умов Криму, а також у розробці та впровадженні нових 

агротехнологічних операцій. 

Величина норми висіву поряд з якістю насіння істотно впливають на 

отримання вирівняних сходів, оптимальну густоту стояння, а також на ріст 

рослин, урожайність та якість сировини. Зрідженість та ярусність сходів, як 

правило, визначаються низькою польовою схожістю. Довільне збільшення 

норми висіву при цьому неприпустимо, тому що воно сприяє збільшенню 

вартості додаткового насіннєвого матеріалу, а також затрат праці на 

формування оптимальної густоти стояння рослин. 

Оптимальна норма висіву насіння беладони для характерної зони її 

вирощування – Криму встановлена у розмірі 8 кг/га на підставі досліджень, 

проведених А. К. Бондаренко та ін. (1981) на Кримській ЗОС ВІЛАР [182]. 

Цю норму висіву було включено в агротехнічні рекомендації щодо 

вирощування цієї культури, і при проведенні дослідів використовувалась 

нами у якості контролю. 

Для визначення оптимальних норм висіву насіння в Лісостеповій зоні 

були закладені досліди з варіантами: 4, 6, 8 і 10 млн шт./га насінин. З 

урахуванням маси 1000 насінин, яка становить один грам і лабораторної 

схожості 80 %, на гектар посіву необхідно витратити 4, 6, 8 і 10 кг насіння 

беладони звичайної. 
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Насіння беладони всіх варіантів досліду характеризувалися однаковими 

посівними якостями, відповідними категорії оригінального насіння, оскільки 

збирання плодів проводили тільки у фазі повної їх стиглості (рис. 4.3). 

У процесі досліджень, як вказували раніше, було встановлено, що для 

беладони характерний тривалий період від сівби до сходів. У наших дослідах 

масові сходи з'являлися через 30−32 доби після сівби. При цьому число 

сходів виявилося прямо пропорційним кількості висіяного насіння. 

 

Рис. 4.3. Біологічна стиглість плодів беладони звичайної (ориг.) 

 

За результатами досліджень, які представлені в табл. 4.6, за весняної сівби 

кількість сходів на один погонний метр було більше, порівняно з сівбою під 

зиму. Мінімальну кількість сходів на одному погонному метрі рядка в 

середньому за чотири роки досліджень було зафіксовано на варіанті з 

нормою висіву 4 кг/га. За роками вона коливалась від 8,6 (2015 р.) до 17,0 шт. 

(2016 р.) за сівби навесні і від 3,8 до 4,5 шт. – під зиму, 2016-2017, 2017-2018 

рр. відповідно.  
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Таблиця 4.6 

Кількість сходів і густота рослин беладони в посівах залежно від 

норми висіву насіння, 2015–2018 рр.  

Ознаки Норма висіву, кг/га 

кількість шт. на 1 пог.м. 4 6 8 10 

2015 р. (весняна сівба) 

Сходів  8,6+0,3 13,2±0,9 20,0+0,6 26,1+1,0 

Рослин перед збиранням врожаю 7,3+0,4 11,8+0,5 17,5+0,7 23,1+0,9 

2016 р. (весняна сівба) 

Сходів  17,0+0,6 20,0+0,5 29,5+1,2 31,0+1,2 

Рослин перед збиранням врожаю 14,4+0,4 16,8+0,6 23,0+1,0 21,4+1,1 

Сівба під зиму (2015-2016 рр.) 

Сходів  4,7±0,2 10,0+0,6 15,9+0,6 20,1+0,8 

Рослин перед збиранням врожаю 4,0+0,1 8,8+0,5 13,7+0,6 17,9+0,5 

2017 р. (весняна сівба) 

Сходів  15,0+0,6 19,2+0,6 28,3+1,2 30,1+1,3 

Рослин перед збиранням врожаю 10,2+0,5 15,4+0,6 20,6+1,0 19,2+1,0 

Сівба під зиму (2016-2017 рр.) 

Сходів  3,8+0,1 7,5+0,2 11,7+0,4 18,8+0,7 

Рослин перед збиранням врожаю 2,1+0,1 6,8+0,2 9,1+0,3 14,6+0,5 

2018 р. (весняна сівба) 

Сходів  13,0+0,5 17,2+0,5 26,0+1,1 29,0+1,2 

Рослин перед збиранням врожаю 9,3+0,4 14,3+0,5 19,1+1,0 18,3+1,0 

Сівба під зиму (2017-2018 рр.) 

Сходів  4,5+0,1 7,7+0,2 12,3+0,3 19,3+0,7 

Рослин перед збиранням врожаю 2,7+0,1 6,9+0,2 9,6+0,3 15,5+0,5 

Середнє значення за 2015–2018 рр. 

Весняна сівба 

Сходів  13,6±0,5 17,6±0,5 25,8±0,9 28,8±1,1 

Рослин перед збиранням врожаю 10,5±0,4 14,8±0,4 19,8±0,5 25,4±0,9 

Сівба під зиму 

Сходів  4,2±0,2 8,3±0,4 13,5±0,5 20,1±0,7 

Рослин перед збиранням врожаю 2,8±0,2 7,6±0,3 10,9±0,5 16,1±0,6 

 

Максимальну кількість сходів відмічали у варіанті з нормою висіву 

насіння 10 кг/га, де вона змінювалася за весняної сівби від 26,1 (2015 р.) до 
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31,0 шт. (2016 р.) і від 18,8 шт. на 1 пог. м. (2016-2017 рр.) до 22,3 (2015-2016 

рр.). У середньому за чотири роки досліджень результати з кількості сходів 

на 1 пог.м. у варіантах із нормою висіву досліджень 6, 8, 10 кг/га мали вищі 

показники на 29 %, 90 %, 64 % відповідно від варіанта з нормою висіву 4 

кг/га за весняної сівби. Значно більшою була різниця у показниках за сівби 

під зиму по ідентичних варіантах.  

Метеорологічні умови мали істотний вплив на схожість насіння. 

Прохолодна погода, що встановилася в травні 2015 р., не сприяла їх 

дружньому проростанню та формуванню порівняно зріджених сходів. Вплив 

такого чинника, як гідротермічні умови років вирощування був значним у 

дослідах із визначення кількості сходів і густоти рослин беладони в посівах 

залежно від норми висіву насіння (рис. 4.4). 

 

Рис. 4.4. Формування сходів беладони за роками досліджень 

 

Найсприятливіші погодні умови в роки досліджень для схожості і 

формування густоти посівів були у 2018 р. 

Кількість рослин на одному погонному метрі рядка перед збиранням 

сировини в перший рік вегетації зменшувалася незначно. У процесі 

досліджень було встановлено, що посіви за норми висіву 8 і 10 кг/га 

зріджувались дещо більше, ніж з нормою 4 і 6 кг/га. Важливу роль у 
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зріджуванні густоти стояння рослин беладони відігравали пошкодження в 

процесі догляду за посівами (культиваторами при міжрядних обробках, 

ручним інвентарем при прополюванні бур'янів, ураженні шкідниками і 

хворобами тощо).  

Однак, ці пошкодження рівною мірою стосувалися всіх варіантів 

досліду, отже, в основному зрідження визначала густота стояння рослин у 

рядку, тобто норма висіву. 

Необхідно відмітити, що випадання рослин до кінця вегетації в 

середньому за всі роки досліджень різнилися за варіантами. Якщо найвищий 

відсоток цього показника у варіантах за умов весняної сівби був у варіантах з 

нормою висіву 4 і 8 кг/га – 23 %, то найменший у варіанті з нормою висіву 10 

кг/га – 23 % 12 %. 

На варіантах з сівбою під зиму кількість рослин на 1 пог.м. перед 

збиранням урожаю передбачувано лишалося у досліді набагато менше. 

Найбільшу кількість рослин не дорахувалися на варіанті з нормою висіву 4 

кг/га – 33 %. 

Результати чотирирічних досліджень показали, що практично всі 

норми висіву, за винятком 4 кг/га за осінньої сівби, забезпечували нормальну 

густоту стояння рослин. При сівбі під зиму норма 4 кг/га є недостатньою. 

 

4.3. Залежність урожайності та якості сировини від норми висіву 

насіння 

Величина норми сівби поряд з якістю насіння істотно впливає на 

отримання вирівняних сходів, оптимальної густоти стояння, на ріст рослин, 

врожайність та якість сировини [183, 184].  

Вивчення впливу норм висіву на господарсько-цінні ознаки рослин 

беладони звичайної проводили тільки на досліді з весняної сівби. 

За чотирирічними спостереженнями різні норми висіву в наших 

дослідах не мали істотного впливу на розвиток однорічних рослин. 

Спостереженнями встановлено, що рослини беладони вступали в фенологічні 
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фази розвитку практично одночасно на всіх варіантах. У той самий час, у 

перший рік вегетації формування надземної маси рослин інтенсивніше 

відбувалось у варіантах з меншими нормами висіву (табл. 4.7). 

Згідно з даними таблиці у варіанті з нормою висіву 4 кг/га першого 

року вегетації рослини були вищими, ніж у контрольному (8кг/га). Подальше 

збільшення норми висіву до 10 кг/га сприяло зниженню їх висоти. 

 

Таблиця 4.7 

Вплив норми висіву насіння рослин беладони на ознаки 

продуктивності, середнє за 2015-2018 рр. 

Ознаки 
Норма висіву насіння, кг/га 

НІР05 
4 6 8 10 

Сорт Красавка 

Висота рослин, см 46,9 44,5 43,2 41,3  

Відсоткове співвідношення 

- стебел 
33,6 35,1 38,5 42,7  

- листків і квіток 66,4 64,9 61,5 57,3  

Врожайність сировини  

(сухої біомаси), т/га 
1,44 1,65 1,61 1,52 0,20 

Вміст алкалоїдів у біомасі, % 0,46 0,42 0,41 0,39 0,09 

Врожайність насіння, кг/га 49 47 43 36 2 

Селекційний зразок 79-2 

Висота рослин, см 67,8 65,1 63,8 60,5  

Відсоткове співвідношення 

- стебел 
42,2 45,7 49,4 52,6  

- листків і квіток 70,5 69,2 64,1 59,4  

Врожайність сировини  

(сухої біомаси), т/га 
1,61 1,82 1,58 1,49 0,15 

Вміст алкалоїдів у біомасі, % 0,53 0,49 0,45 0,40 0,10 

Врожайність насіння, кг/га 50 54 49 47 3 

 

Така тенденція зберігалася як у рослин сорту Красавка, так і в 

селекційного зразка 79-2. Урожайність повітряно-сухої біомаси по варіантах 
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змінювалась від 1,44 до 1,65 т/га у рослин сорту Красавка. В перший рік 

розвитку рослин вона виявилася мінімальною у варіанті з нормою висіву 4 

кг/га, що було зумовлено меншою кількістю рослин у рядку.  

У варіанті з нормою висіву 6 кг/га було відзначено найвищу 

врожайність повітряно-сухої маси 1,65 т/га, яка істотно перевищила варіант 

із мінімальною нормою висіву, хоча і залишалася на рівні контролю. 

У рослин селекційного зразка 79-2 реакція на норми висіву була дещо 

іншою. Найменшу кількість біосировини – 1,49 т/га було зафіксовано в 

середньому за роками досліджень за норми висіву насіння 10 кг/га, тоді як 

найвищу врожайність – 1,82 т/га рослини сформували за норми висіву 

насіння 6 кг/га. 

Відмітності в урожайності сировини у варіантах за висіву 6–10 кг/га 

насіння беладони були в межах похибки досліду. 

Наведені в табл. 4.7 результати аналізу біосировини показали, що в 

перший рік вегетації із зменшенням норми висіву в сировині збільшувався 

відсотково-ваговий вміст листків – найбільш цінного компонента сировини. 

Так, у варіанті з нормою висіву 4 кг/га на частку листків і квіток в сировині 

припадало 66,4 %, а у варіанті з нормою висіву 10 кг/га – 57,3 % у рослин 

сорту Красавка. Така реакція на норми висіву була і в рослин селекційного 

зразка 79-2 – 70,5 % і 59,4 % відповідно.  

З урахуванням такого співвідношення, у варіанті з мінімальною 

нормою висіву насіння (4 кг/га) було відмічено тенденцію до збільшення 

діючих речовин у листково-стебловій масі, однак різниця за вмістом атропіну 

між варіантами виявилася несуттєвою в обох об’єктів дослідження. 

Необхідно зауважити, що зріджені однорічні посіви забезпечували 

вищу врожайність насіння. Так, у варіанті з нормою висіву 4 кг/га вона 

становила 49 та 50 кг/га, тоді як у варіанті 10 кг/га лише 36 і 47 кг/га 

відповідно об’єктів досліджень. Перевищення виявилося істотним (при 

НІР05= 2 кг та 3 кг відповідно). 
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Рис. 4.5. Вплив норм висіву на господарсько-цінні ознаки рослин 

сорту Красавка, середнє за 2015–2018 рр. 

Найбільші сортові відмітності зафіксовані за висотою рослин. Рослини 

селекційного зразка 79-2 в середньому за чотири роки досліджень значно 

перевищували рослини сорту Красавка за цією ознакою на всіх варіантах з 

різними нормами висіву насіння беладони (рис. 4.5, 4.6) . 

 

 

Рис. 4.6. Вплив норм висіву на господарсько-цінні ознаки 

селекційного зразка 79-2, середнє за 2015–2018 рр. 
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Це забезпечило кількісне підвищення за іншими господарсько-цінними 

ознаками, проте незначно. Можна лише відмітити вищий вихід насіння з 

рослин селекційного зразка 79-2 порівняно з сортом Красавка. Найвищим він 

був за норми висіву 6 кг/га, тоді як рослини сорту Красавка найвищий 

урожай насіння сформували за норми висіву 4 кг/га в середньому за три роки 

досліджень. 

 

Таблиця 4.8 

Врожайність і якість сировини рослин беладони сорту Красавка / 

селекційного зразка 79-2 другого року вегетації залежно від норм висіву, 

середнє за 2015–2018 рр. 

Норма 

висіву, 

кг/га 

Середня висота 

рослин, 

см 

Співвідношення 

сировини, % Врожайність 

сировини, 

т/га 

Вміст 

алкалоїдів у 

біомасі, % листків і 

квіток 
стебел 

Перший укіс 

4  98,0±5,1/ 96,3±4,9 59,3/ 60,1  40,7/41,4 1,69±0,9 / 1,78±1,0 0,38 / 0,41 

6 96,4±4,8/97,3±5,0 60,0/ 62,3 40,0/ 42,6 1,67±0,8 / 1,83±1,2 0,40 / 0,46 

8 95,3±4,6/96,7±4,9 58,5/ 60,7 41,5/ 43,1 1,58±0,6 / 1,64±0,7 0,43 / 0,42 

10 96,2±3,0/97,4±5,1 57,8/ 59,0 42,2/43,9 1,56±0,5 / 1,60±0,7 0,49 / 0,47 

НІР05    0,22 / 0,25 0,10 / 0,13 

Другий укіс 

4 57,5±2,4 / 59,1±3,0 53,3 / 55,1 46,7 / 50,1 0,81±0,6 / 0,89±0,8 0,46 / 0,55 

6 56,8±2,7 / 58,0±2,5 55,6 / 59,5 44,4 / 48,6 0,94±0,9 / 1,06±1,2 0,42 / 0,53 

8 58,3±3,0 / 60,9±3,1 56,7 / 58,1 43,2 / 45,2 0,86±0,7 / 0,92±0,8 0,45 / 0,50 

10 57,6±2,8 / 57,3±3,0 57,5 / 57,9 42,5 / 43,9 0,79±0,5 / 0,87±0,7 0,48 / 0,51 

НІР05    0,14 / 0,16 0,09 / 0,11 

Сумарний урожай та якість сировини за два укоси 

4 77,8±3,4 / 78,8±3,6 56,3 / 57,2 43,7 / 45,1 2,50±1,4 / 2,62±1,7 0,40 / 0,43 

6 76,6±3,3 / 77,6±3,3 57,8 / 58,6 42,2 / 44,3 2,61±1,6 / 2,76±1,8 0,42 / 0,46 

8 76,8±3,3 / 77,7±3,4 57,6 / 59,4 42,4 / 43,7 2,44±1,3 / 2,59±1,5 0,45 / 0,47 

10 76,9±3,4 / 77,3±33 57,6 / 58,1 42,4 / 43,1 2,35±1,0 / 2,47±1,4 0,49 / 0,51 

НІР05    0,28 / 0,32 0,08 / 0,11 
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У другий рік вегетації відмітностей за термінами відростання рослин і 

зміною наступних фаз в онтогенезі за варіантами досліду практично не 

спостерігалося. Дворічні рослини інтенсивно розвивалися, особливо у 

варіантах із меншими нормами висіву, що, мабуть, було пов'язано із 

збільшенням їх площі живлення (табл. 4.8). 

Дані таблиці показують, що рослини другого року вегетації беладони 

перед першим укосом у всіх варіантах досліду були вдвічі вищими за 

однорічні. Що стосується врожайності сировини першого укосу та його 

якісного складу за варіантами, то ці ознаки дещо відрізнялися від таких на 

першому році життя рослин. У цьому випадку врожайність біомаси в досліді 

варіювала від 1,56 до 1,69 т/га у сорту Красавка і в селекційного зразка 79-2 

від 1,60 до 1,83 т/га. При цьому відмітності в урожайності між варіантами 

виявилися неістотними. 

Якісна оцінка сировини показала, що загущення посівів за першого 

укосу позитивно впливало на накопичення діючих речовин. Так, у варіанті з 

нормою висіву 10 кг/га відзначена тенденція до підвищення суми алкалоїдів 

у сировині, яка становила 0,49 % сорту Красавка і в селекційного зразка 79-2 

0,47 % при 0,43 % у контролі. 

Після першого укосу із сплячих бруньок у нижній частині стебла 

інтенсивно з'являлися додаткові пагони. У цьому випадку замість посиленої 

репродуктивної діяльності (цвітіння і утворення плодів) рослини беладони 

розвивали велику кількість нових вегетативних органів. Через 40–45 діб після 

першого укосу вони формували задовільний урожай надземної біомаси, 

знову зацвітали і були придатні для другого укосу. 

Результати, наведені в табл. 4.8, свідчать про те, що рослини другого 

укосу, незалежно від норми висіву, за формуванням висоти поступалися 

рослинам першого. У той самий час, у сировини другого укосу у варіантах із 

зменшеними нормами висіву (4 і 6 кг/га) збільшувався відсотковий вміст 

стебел. При цьому, найбільший відсоток стебел був у варіанті з нормою 
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висіву 4 кг/га (46,7 % сорту Красавка і 50,1 % у рослин селекційного зразка 

79-2), найменший – з нормою висіву 10 кг/га (42,5 % і 43,9 % відповідно). 

У результаті порівняння кількісних показників урожаю сировини 

встановлено, що за другого укосу отримано меншу частину загального 

врожаю, яка становила близько 50 % від першого. Однак відмітностей за 

урожайністю листково-стеблової маси між варіантами виявлено не було, 

тобто зменшення норми висіву насіння до 4 кг/га практично не впливало на 

величину врожаю та його якість. 

Дослідження показали, що в другий рік вегетації у всіх варіантах 

досліду за два укоси було отримано достатньо високу врожайність біомаси. 

При цьому норма висіву не мала істотного значення у формуванні врожаю. 

Що стосується якісної характеристики сировини, то в середньому вона була 

майже однакова у всіх варіантах. Відзначено також тенденцію підвищення 

вмісту алкалоїдів у сировині варіанта з нормою висіву 10 кг/га.  

Вивчаючи формування рослинами беладони господарсько-цінних ознак 

за кількісними і якісними показниками, встановлено, що частка сорту була 

досить істотною. За їх визначеннями у першому укосі істотну різницю 

спостерігали в середньому за чотири роки досліджень за ознаками 

врожайності сировини та вмісту алкалоїдів у біомасі. За першою ознакою 

рослини селекційного зразка 79-2 перевищували показники рослин сорту 

Красавка на деяких варіантах із нормою висіву до 90 %, тоді як з 

накопичення алкалоїдів у біомасі поступалися рослинам сорту Красавка на 

варіанті з нормою висіву 10 кг/га до 95 %. Стосовно другого укосу, то 

рослини селекційного зразка 79-2 перевищували показники сорту Красавка за 

всіма ознаками у всіх варіантах досліду. Це стосується і сумарного врожаю 

та якості сировини сумарно за два укоси. 

Отже, рослини селекційного зразка 79-2 перевищували показники 

рослин сорту Красавка за господарсько-цінними ознаками в умовах 

вирощування Лісостепу України. 
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Значний інтерес представляло вивчення впливу норм висіву на 

насіннєву продуктивність та посівні якості насіння беладони. Результати 

цього дослідження представлено в табл. 4.9. 

Таблиця 4.9 

 

Формування врожайності та якості насіння рослинами беладони 

сорту Красавка / селекційного зразка 79-2  за різних норм висіву,  

2015−2018 рр. 

Ознаки 
Норма висіву насіння, кг/га 

НІР05 
4 6 8 10 

2015 

Врожайність 

насіння, кг/га 
257 / 300 242 / 287 230 / 255 214 / 220 28 /36 

Маса 1000 шт., г 1,31 / 1,33 1,26 / 1,34 1,32 / 1,37 1,30 / 1,31  

Схожість, % 83 / 92 81 / 94 84 / 90 83 / 91 18 / 25 

2016 

Врожайність 

насіння, кг/га 
274 / 235 259 / 264 244 / 251 226 / 230 34 / 40 

Маса 1000 шт., г 1,34 / 1,38 1,35 / 1,39 1,31 / 1,35 1,33 / 1,36  

Схожість, % 77 / 89 76 / 93 79 / 90 75 / 87 0,16 /0,19 

2017 

Врожайність 

насіння, кг/га 
126 / 134 102 / 118 116 / 127 90 / 110 0,14 /0,18 

Маса 1000 шт., г 1,31 / 1,35 1,11 / 1,22 1,06 / 1,18 1,15 / 1,23  

Схожість, % 87 / 92 84 / 94 88 / 90 85 / 93 0,19 /0,24 

2018 

Врожайність 

насіння, кг/га 
268 / 273 253 / 268 244 / 251 225 / 239 32/36 

Маса 1000 шт., г 1,32 / 1,46 1,29 / 1,35 1,26 / 1,31 1,25 / 1,33  

Схожість, % 86 / 94 84 / 95 87 / 92 85 / 90 0,20 /0,31 

Середнє за 2015–2018 рр. 

Врожайність 

насіння, кг/га 
231 / 239 214 / 225 209 / 212 189 / 200 26/30 

Маса 1000 шт., г 1,32 / 1,33 1,25 / 1,30 1,24 / 1,32 1,26 / 1,30  

Схожість, % 83,3 / 91 81,3 / 90 84,5 / 94 82 / 89 0,21 /0,27 

 

Результати чотирирічних досліджень показали, що в більш 

розріджених посівах (з нормою висіву 4 і 6 кг/га) рослини беладони другого 

року вегетації розвивалися інтенсивніше,  порівняно з загущеними (8 і 10 

кг/га). Зріджені посіви краще освітлювалися, в них складалися сприятливіші 
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мікрокліматичні умови (менша відносна вологість, висока температура 

повітря, краща вентиляція), в результаті яких рослини краще залучали комах-

запилювачів, і як наслідок, формували вищий урожай насіння [185, 186]. 

У варіанті з нормою висіву 4 кг/га була відзначена найбільша 

врожайність, яка в середньому за чотири роки становила 231 кг/га сорту 

Красавка і 239 кг/га селекційного зразка 79-2 і в 1, 2 рази перевищила варіант 

10 кг/га (при НІР05 = 0,26 і 0,30 відповідно) (див. табл. 4.9). 

Норми висіву істотно не впливали на масу 1000 насінин і їх схожість. 

Схожість насіння  більшою мірою залежала від метеорологічних умов року. 

На таку залежність вказують і інші дослідники [187, 188]. Так, помірно тепла 

і волога погода 2015 і 2018 рр. періоду сівби сприяла підвищенню їх схожості 

при практично однаковій масі 1000 насінин, тоді як 2017 р. був 

несприятливим у цю пору, і особливо в період формування плодів і маси 

насіння. 

Таким чином, за вивчення прямої сівби в ґрунт беладони в зоні 

Лісостепу України встановлено, що в перший рік вегетації можливо 

отримати один, а в другий рік – два укоси врожаю сировини (повітряно-сухої 

маси). 

Використання різних норм висіву у цих умовах показало, що найменшу 

врожайність сировини у перший рік – 1,44 т/га рослини сорту Красавка 

формують за мінімальної норми висіву (4 кг/га), тоді як селекційного зразка 

79-2 за найвищої норми висіву (10 кг/га) – 1,49 т/га. Саме у варіанті з 

мінімальною нормою висіву рослини сорту Красавка і селекційного зразка 

79-2 характеризуються підвищеним відсотково-ваговим вмістом листків і 

квіток – 66,4 і 70,5 відповідно, і як наслідок, підвищеним вмістом алкалоїдів 

у сировині – 0,46 % і 0,53 % відповідно. За висівом 6 – 10 кг/га, сортові 

відмітності за основними господарсько-корисними ознаками були 

неістотними. 

Другого року вегетації рослин незалежно від норм висіву більша 

частина загального врожаю була отримана від першого укосу в обох об’єктів 
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дослідження. Зменшення норми висіву з 10 до 4 кг/га майже не впливало на 

величину врожаю та його якість. При цьому, різниця у величині врожаю між 

різними варіантами знаходилася в межах похибки досліду. За другого укосу у 

варіантах зі зменшеними нормами висіву (4 і 6 кг/га) збільшувався 

відсотково-ваговий вміст стебел. Найбільша їх частка (46,7 % –  рослини 

сорту Красавка і 50,1 % селекційного зразка 79-2) спостерігалася за норми 

висіву 4 кг/га, найменша (42,5 % і 43,9 % відповідно) – 10 кг/га. Більш 

зріджені посіви (4 кг/га) забезпечували істотний приріст урожайності насіння 

порівняно з загущеними (8 – 10 кг/га). 

 

Висновки до розділу 4 

1. В умовах Лісостепу України оптимальними строками сівби для 

беладони звичайної були під зиму та ранньовесняний. За таких умов сходи 

були дружніми, з’являлися швидше, порівняно з середньо- та 

пізньовесняними, а також були стійкішими, краще переносили несприятливі 

погодні умови (посуха, перепад температур) та швидше переходили у 

наступні онтогенетичні періоди. 

2. Виявлено, що різні норми висіву (4 – 10 кг/га) не мали значного 

впливу на величину врожаю сировини і вміст у ній алкалоїдів. Висів 4 кг/га у 

другий і наступні роки життя рослин забезпечував практично однаковий 

урожай біосировини, як і підвищені норми. Тому, для отримання стабільних 

сходів норма висіву повинна бути: 4 кг/га при ранньовесняній сівбі та 6 кг/га 

під зиму, щоб забезпечити отримання оптимальних сходів, нормальної 

густоти стояння рослин, врожаю сировини понад 2,7 т/га за два укоси та 

економію дефіцитного посівного матеріалу. 

3. У результаті досліджень встановлено, що для отримання 

максимальної врожайності  біомаси в зоні Лісостепу України доцільно 

використовувати насадження беладони звичайної третього року вегетації, 

тоді як для отримання якісної насіннєвої продукції цей рік не є оптимальним. 
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4. Рослини селекційного зразка 79-2 у роки досліджень формували 

на всіх варіантах досліду вищу врожайність насіння порівняно з рослинами 

сорту Красавка – від 209 кг/га (норма висіву 4 кг/га) до 231 кг/га (норма 

висіву 10 кг/га). Формуючи вищу вегетативну масу рослини сортозразка 79-2 

забезпечували сумарну врожайність сировини за два укоси від 2,5 т/га (норма 

висіву 8 кг/га) до 2,8 т/га (норма висіву 6 кг/га). Рослини сорту Красавка за 

тих же норм висіву 2,4 т/га і 2,6 т/ га відповідно. Отже, рослини селекційного 

зразка 79-2 формують вищий врожай біосировини, насіння і є більш 

адаптованими до умов вирощування в Лісостеповій зоні порівняно з 

рослинами сорту Красавка. 

Основні положення розділу висвітлені в публікаціях [174, 184, 187, 188]. 
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РОЗДІЛ 5 

 ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЇ РОСЛИН БЕЛАДОНИ ЗВИЧАЙНОЇ ЗА 

РОЗСАДНОГО СПОСОБУ ВИРОЩУВАННЯ 

 

Ритми сезонного розвитку беладони змінюються при введенні культури 

в нові кліматичні умови існування. В кожному конкретному випадку 

відбувається акліматизація рослин і поступове пристосування ритму 

розвитку до нових умов життя [189, 190]. Для того щоб визначити 

оптимальні способи розмноження такої культури, як беладона звичайна, 

необхідні знання з особливостей біологічного розвитку її рослин за різних 

умов вирощування. 

 

5.1. Особливості розмноження беладони звичайної розсадним 

способом 

Для проростання насіння беладони звичайної в закритому ґрунті на 

розсаду необхідно забезпечити два головні чинники: яскраве освітлення і 

помірну температуру на рівні 22…25°С. Упродовж всього періоду до появи 

сходів беладони підтримували легку, проте стабільною вологістю ґрунту 45-

50 %, обережно обприскуючи його вранці і провітрюючи кліматичну кімнату. 

Перезволоження дуже небезпечне, але без постійної, хоча б легкої вологості, 

домогтися отримання дружніх сходів складно. Процес проростання насіння 

беладони досить тривалий. Перші сходи з'являлися за два тижні, дружні 

сходи − за місяць у середньому за три роки досліджень. 

Здатність насіння до проростання визначали через 14 діб після сівби 

методом суцільного підрахунку всіх рослин у варіанті, а також виживання 

рослин (у відсотках вегетуючих рослин до кількості висіяного насіння через 

30 та 50 діб після сівби).  

Якщо енергія проростання насіння беладони всіх сортів сівбою 

безпосередньо в ґрунт навесні була на рівні 10 – 45 %, як видно з попередніх 

результатів досліджень, а в осінній період вона становила 20 – 48 %, то в 
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умовах кліматичної камери (розсадний спосіб) енергія проростання насіння 

була в межах 60 – 65 % (рис. 5.1). 

 * Контроль – нестратифіковане насіння 

Рис. 5.1. Здатність насіння беладони звичайної до проростання за 

різних способів сівби, % 

 

Що стосується енергії проростання насіння в межах сорту, то в 

середньому за три роки досліджень найвищі показники були у насіння 

сортозразка 79-2 від 20,8 % (весняний спосіб сівби) до 62,2 % (вирощування 

на розсаду), трохи нижчі – у сорту Красавка за весняного способу сівби від 

15,0 % до 60,1 % розсадним, за пізньоосіннього способу сівби показники 

обох сортів були в межах похибки і становили 45 %.  

Як показали спостереження, навіть молоді сходи у беладони передусім 

нарощують коріння, і на цій стадії формуються досить потужні корені. 

Пікірування проводили в індивідуальні стаканчики діаметром до 5-6 см 

(рис. 5.2).  

Формування кореневої системи, яка дає  можливість висаджувати 

рослину у відкритий ґрунт, тривало до двох місяців. 
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За два тижні перед висадкою у відкритий ґрунт проводили 

загартовування розсади беладони з метою її адаптації до нових умов 

вегетації. Коли рослини знаходяться на етапі органогенезу формування 5-6 

добре розвинутих листкових пластинок за сприятливих погодних умов їх 

висаджували у відкритий ґрунт (рис. 5.3). Операції проводили в другій декаді 

травня за умов середньодобової температути 13–15 °С. 

 

 

Рис. 5.2. Розвиток рослин беладони після пікірування (ориг.) 

 

Перший рік вегетації рослина розвивається не надто швидко: спочатку 

у беладони відбувається формування кореневої системи, а вже потім − 

пагонів. Однак добре вкорінені рослини уже першого року вегетації 

пришвидшують проходження органогенезу і розвиваються, формуючи 

суцвіття. 

Істотна відмітність між способами розмноження сівбою безпосередньо в 

ґрунт та вирощуванням розсадою – це кількість отриманих сходів культури. 

Натомість, розсадний спосіб вирощування беладони є набагато ефективнішим у 

плані кількості вирощених рослин,  порівняно з іншими насіннєвими способами 
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сівби, але він є енергозатратним. Для закладки промислових насаджень із 

комерційної точки зору він не є оптимальним, оскільки посадковий матеріал є 

дорогим, і його окупність можна очікувати лише на другий рік вирощування. 

 

 
 

Рис. 5.3. Рослини беладони (Atropa belladonna L.) перед висадкою у 

відкритий ґрунт (ориг.) 

 

5.2. Вплив схем посадки на господарсько-цінні характеристики 

рослин 

Не менш важливою умовою вирощування рослин є їх схема посадки, 

яка визначається способом сівби та розміщення рослин у рядках. 

Результати досліджень, які подані в табл. 5.1 та дод. Н, показують 

реакцію рослин беладони звичайної на різних схемах посадки. 

Аналізуючи результати досліджень, можна констатувати, що на висоту 

рослини беладони звичайної позитивно впливали умови вирощування з 

схемою посадки 50 х 50 см, де висота рослин в середньому за чотири роки 

досліджень досягала у рослин сорту Красавка 85,6 см, у рослин селекційного 
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зразка 79-2 – 105,5 см, що значно перевищувало висоту рослин висаджених за 

інших схем. Це пояснюється тим, що рослини тягнуться до сонця через їх 

затінення. 

Таблиця 5.1 

Характеристика вимірних ознак рослини беладони звичайної за 

умов використання різних схем посадки, середнє за 2015−2018 рр. 

Схема 

посадки 

см 

Висота 

рослини,  

см 

Кількість на рослині, шт. Діаметр 

плоду, 

см 
листків 

гілочок1-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 

 

Інші варіанти досліду з більшою схемою посадки забезпечили рослинам 

беладони звичайної інтенсивніше надходження потоку енергії сонця, що 

сприяло формуванню більшої кількості листків на рослині, але майже не 

вплинуло на формування кількості гілочок 1-го порядку. Так, у варіанті зі 

схемою посадки 60 х 60 см, рослини сформували на 44 % – 76 % більше 

листків порівняно з рослинами, які розвивались на ділянках із розміщенням 

рослин на площі 60 х 50 і 50 х 50 см в обох сортів (див. табл. 5.1, дод. Н).  

Що стосується генеративних органів рослини, то тут позитивна 

тенденція відмічена у варіантах досліду з меншою схемою посадки. Так, 

найбільше плодів рослини сформували у варіанті із розміщенням плодів на 



116 
 

площі за схемою 50 х 50 см, що на 5,7 шт. (сорт Красавка) і 4,3 шт. 

(селекційний зразок 79-2) більше  порівняно з варіантом досліду зі схемою 

посадки 60 х 60 см, який забезпечує рослині кращі умови розвитку. Швидше 

за все, таке явище можна пояснити біологічними особливостями рослин 

беладони звичайної, оскільки і розмір плодів був більший у рослин саме за 

меншої схеми посадки – 50 х 50 см. 

Сучасні знання про особливості процесу фотосинтезу як на рівні 

окремих рослини, так і взагалі фітоценозі дають можливість визначити 

напрями його оптимізації з метою підвищення продуктивності культури. 

Найвищі врожаї культури можуть бути забезпечені шляхом збільшення 

листків, подовження тривалості активної роботи фотосинтетичного апарату 

впродовж доби та вегетаційного періоду, високою продуктивністю 

фотосинтезу та ефективним використанням асимілятів під час 

біосинтетичних процесів у рослинах [191–193]. 

Для визначення формування оптимальної листкової поверхні для 

забезпечення відповідної роботи фотосинтетичного апарату з метою 

підвищення продуктивності рослин беладони звичайної, у дослідах вивчали 

умови такого формування  у фазу розвитку  – початок цвітіння (рис. 5.4). 

  

а) 
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б) 

 
в)  

Рис. 5.4. Формування листків рослин беладони за різних схем посадки: а) 

60 х 60 см; б) 60 х 50 см; в) 50 х 50 см 

 

Результати спостережень показали, що загущені посіви (розміщення 

рослин на площі за схемою 50 х 50см) забезпечили формування найбільшої 

довжини листка – 18,7 см в середньому за період досліджень у рослин сорту 

Красавка і на 0,2 см довший у селекційного зразка 79-2, проте його ширина 
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мала найвищі показники за схемою посадки 60 х 50 см (6,6 см) у сорту 

Красавка (табл. 5.2). 

Рослини селекційного зразка 79-2 по-різному реагували на схеми 

посадки з формування ширини листкової пластинки. Найвищими показники 

за цією ознакою в середньому за чотири роки досліджень були на варіанті 

схеми посадки 60 х 60 см – 8,2 см, що на 1,9 см перевищує на аналогічній 

схемі ширину листка рослини сорту Красавки. Це істотна різниця, яка може 

бути пояснена сортовою особливістю реакції рослин на схеми посадки.  

 

Таблиця 5.2 

Вплив схем посадки рослин беладони звичайної на формування 

листків, середнє за 2015−2018 рр. 

Схема 

посадки,  

см 

Довжина листка, см Ширина листка, см 
Площа листкової 

пластинки, см2
 

M±mM V, % M±mM V, % M±mM V, % 

Сорт Красавка 

60 х 60 17,6±0,42 4,4 6,3±0,23 3,8 72,07±0,28 3,5 

60 х 50 16,3±0,31 3,9 6,6±0,28 4,0 69,97±0,27 4,1 

50 х 50 18,7±0,48 3,6 6,4±0,24 4,5 77,79±0,34 4,2 

Селекційний зразок 79-2 

60 х 60 19,8±0,50 4,8 8,2±0,34 4,2 85,21±0,51 4,6 

60 х 50 22,4±0,63 5,1 7,7±0,31 4,6 80,30±0,47 4,0 

50 х 50 18,9±0,51 3,9 7,9±0,32 4,8 82,48±0,50 4,1 

 

Наростання площі фотосинтетичного апарату рослин беладони 

звичайної в обох сортів  відповідала формуванню параметрів листків. 

Найбільшою у сорту Красавка вона була на загущених посівах зі схемою 

посадки 50 х 50 см – 77,79 см2, у рослин селекційного зразка 79-2 − зі схемою 

посадки 60 х 60 см – 85,21 см2.  

За роками досліджень кількісні параметри листкової пластинки значно 

відрізнялись в обох об’єктів досліджень у розрізі розміщення рослинної 

площі. Найбільші коливання формування довжини листка були за схемою 

посадки 60 х 50 см. Рослини сорту Красавка у 2015 р. за вказаною схемою 
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формували найкоротші листки – 15,3 см, що на 2,6 см коротші за листки 2016 

р. вегетації (дод. П). Істотна різниця була зафіксована і в рослин 

селекційного зразка 79-2 – 3,4 см між 2017 і 2018 рр. на користь останнього. 

За результатами досліджень сорти по-різному реагували розвитком рослин на 

погодні умовами. Якщо найбільшу площу листкової пластинки рослини 

сорту Красавка формували у варіанті зі схемою посадки 50 х 50 см у 2018 р. – 

79,85 см2, то найсприятливішим роком для селекційного зразка 79-2 був 2016, 

де фотосинтетичний апарат був у межах 88,59 см2.  

Результати досліджень підтверджують значну сортову частку впливу 

на формування площі листкової поверхні у рослин беладони звичайної. 

Отже, як показали дослідження з росту й розвитку рослин беладони 

звичайної за різних схема посадки, на формування фотосинтетичного апарату 

найбільший вплив мали погодні умови і генетична спадковість сорту. 

 

5.3. Формування генеративних органів рослин беладони за різних 

схем посадки 

Реакцію рослин беладони на умови вирощуванн за різних схем посадки 

та їх безпосередній вплив на формування і розвиток продуктивності 

генеративних органів, науковці не досліджували. У всякому випадку, такі 

результати досліджень у спеціальній літературі не висвітлені. Для інтродукції 

цієї культури важливо знати, за якої схеми висаджування розсади рослини 

здатні сформувати вже на першому році вегетації квітки, які,  своєю чергою, 

забезпечать повноцінні, з необхідною фракцією плоди, з високою якістю 

насіння, особливо його здатності до проростання. 

З попередніх експериментальних досліджень встановлено, що 

збільшення густоти стояння рослин на одиниці площі або ж зменшення, 

призводить до зниження врожаю сировини, оскільки формування 

фотосинтетичного апарату безпосередньо впливає на продуктивність 

рослинної біомаси. 
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Важливим є той фактор, що беладона у всі фази свого розвитку досить 

вимоглива до ґрунтової та атмосферної вологи. При недостатній вологості 

рослини прискорюють свій розвиток, утворюючи менше стебел із 

дрібнішими листками. При сильних перепадах водного режиму, особливо в 

період формування генеративних органів, листки жовтіють і опадають. 

Надмірне зволоження ґрунту також негативно впливає на розвитк беладони. 

Рослини уражуються грибними хворобами, що може призвести до їх 

загибелі. Ці особливості необхідно враховувати при вирощуванні культури 

[194, 195]. 

Оскільки фаза цвітіння, а значить і плодоутворення у рослин беладони 

є досить розтягнутим у часі, то облік квіток і плодів розпочинали у фазу 

розвитку, коли на рослині розцвітало понад 50 % квіток і така сама кількість 

була біологічно достиглих плодів. 

За результатами трьохрічних досліджень встановлено, що реакція 

рослин із формування кількості квіток у обох сортів на площу живлення є 

аналогічною. Найбільшу кількість квіток рослини формували за схемою 

посадки 60 х 60 см, найменшу на варінті із розміщенням рослин на площі 60 

х 50 см (табл. 5.3).  

Рослини селекційного зразка 79-2 проявили більш потужний потенціал 

із формування кількісті квіток, що істотно вплинуло і на численність плодів. 

Якщо рослини сорту Красавка в середньому за три роки досліджень 

формували кількість плодів на рослині від 60 шт. (схема посадки 50 х 50 см) 

до 84 шт. (схема посадки 60 х 50 см), то рослини селекційного зразка 79-2 за 

аналогічний період від 73 шт. (схема посадки 60 х 50 см) до 95 шт. (схема 

посадки 60 х 60 см). Як видно з результатів досліджень, кількість плодів 

сформованих на рослині залежала як від схем посадки, так і від умов 

вирощування. 

Для розвитку генеративних органів у рослин сорту Красавка 

сприятливими роками були 2016 (для формування квіток) і 2017 (для 

зав’язування плодів), які в цей період органогенезу характеризувалися 
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найвищою сумою активних температур – 671,3…675,1°С (2016 р.) і 650…724 

°С (2017 р.) з достатньою кількістю опадів (дод. Б і В). Більша частка впливу 

на розвиток генеративних органів у рослин селекційного зразка 79-2 також 

була від погодних умов. Найбільшу кількість плодів рослини цього зразка 

формували у варіанті зі схемою посадки 50 х 50 см – 99 шт. в середньому за 

роки досліджень. 

Таблиця 5.3 

Формування генеративних органів на рослині беладони звичайної 

за різних схем посадки, середнє за 2016 – 2018 рр. 

Схема 

посадки, 

см 

Рік 

Кількість 

квіток, шт. 
Плід 

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

M±mM V, % M±mM V, % 

Сорт Красавка 

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 

Селекційний зразок 79-2 

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 
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Щодо діаметру плоду, то за результатами досліджень особливої 

залежності від факторів, які вивчали, не відмічено. Це можна пояснити тим, 

що величина репродуктивних органів беладони знаходилася в прямій 

залежності від черговості їх формування на рослині, про що буде вестись 

мова в наступному розділі детальніше.  

 

5.4. Вплив строків формування плодів на посівні властивості 

насіння 

 Вкрай нерівномірне цвітіння рослин та плодоутворення беладони 

спричиняє різноякісність насіння, сформованого при запиленні в різні 

строки. Однією з умов неоднорідного дозрівання насіння є час закладання 

генеративних органів упродовж проходження органогенезу. 

З метою визначення періоду формування максимальної кількості 

найякісніших плодів і насіння та з'ясування природи їх різноякісності 

проведені трьохрічні дослідження. До уваги брали десять однотипних 

рослин, вирощених з розсади, і з моменту появи зрілих плодів здійснювали їх 

збір з інтервалом у 7 – 10 діб. У загальній кількості було проведено п'ять 

зборів (табл. 5.4). 

Встановлено, що продуктивність і величина плодів беладони 

знаходилися в прямій залежності від черговості їх формування на рослині. З 

однієї рослини в середньому за п'ять зборів було отримано 394,2 г сирих 

плодів. 

При цьому їх масове дозрівання (75 %) спостерігали у другий – 

четвертий збори, тоді як при першому і останньому зборах воно становило 13 

і 12 % відповідно. Плоди перших строків формування були найбільшими 

(рис. 5.5) і характеризувалися підвищеною насіннєвою продуктивністю. Так, 

у середньому маса одного плоду першого збору становила 0,52 г з 191 шт. 

насінин. З кожним наступним строком збирання розміри плодів 

зменшувалися і за останнього – І декада вересня середня маса плоду 

знизилася – на 42 %, маса насіння з плоду – на 31 % і кількість насінин з 
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плоду – на 29 %  порівняно з першим збором. Встановлена пряма залежність 

між величиною плодів і насіннєвою продуктивністю.  

 

Таблиця 5.4 

Продуктивність плодів і насіння беладони залежно від термінів 

дозрівання (2015−2018 рр.) 

Строки 

збору 

(дата) 

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 

Другий 

(І декада 

серпня) 

88,2±3,9 0,49±0,01 6,99±0,20 0,25±0,02 180±5 

Третій 

(ІІ декада 

серпня) 

113,1±5,0 0,41±0,01 8,28 ±0,42 0,20±0,01 161±6 

Четвертий 

(ІІІ декада 

серпня) 

85,7±5,3 0,38±0,02 6,99±0,31 0,19±0,02 148±4 

П’ятий 

(І декада 

вересня) 

58,1±2,8 0,30±0,01 5,1±0,29 0,19±0,01 134±4 

Середнє – 0,42 6,31 0,22 162,8 

Сума 394,2 – – – – 

 

При цьому їх масове дозрівання (75 %) спостерігали у другий – 

четвертий збори, тоді як при першому і останньому зборах воно становило 13 

і 12 % відповідно. Плоди перших строків формування були найбільшими 

(рис. 5.5) і характеризувалися підвищеною насіннєвою продуктивністю. Так, 

у середньому маса одного плоду першого збору становила 0,52 г з 191 шт. 

насінин. З кожним наступним строком збирання розміри плодів 

зменшувалися і за останнього – І декада вересня середня маса плоду 

знизилася – на 42 %, маса насіння з плоду – на 31 % і кількість насінин з 
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плоду – на 29 %  порівняно з першим збором. Встановлена пряма залежність 

між величиною плодів і насіннєвою продуктивністю.  

  

а б 

 

Рис. 5.5. Плоди беладони звичайної (а) з квітколоже та (б) без 

квітколоже (ориг.) 

У загальній масі врожаю на частку плодів, сформованих останніми 

припадало лише 12 % і саме вони відрізняються низькою насіннєвою 

продуктивністю.  

З практичної точки зору необхідно було вивчити вплив різних строків 

формування плодів на посівні якості насіння. Як відомо, якість насіння 

залежить не тільки від фізичних показників, але й від їх внутрішніх 

фізіологічних властивостей. Маса 1000 насінин, енергія проростання і 

схожість є основними параметрами, що визначають посівні якості 

насіннєвого матеріалу (табл. 5.5, дод. Р).  

Аналіз результатів, викладених у табл. 5.5, показав, що насіння 

першого строку формування були найбільшими за масою 1000 насінин – 1,34 

г. З кожним наступним строком збирання їх абсолютна маса поступово 

зменшувалася, і останнього збору вона становила лише 1,07 г або 69 % від 

першого збору (ІІІ декада липня). 
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Таблиця 5.5 

Вплив різних строків достигання плодів беладони звичайної 

на посівні якості насіння 

Строк збору 
Маса 1000 

насінин, г 

Енергія 

проростання, % 

Лабораторна 

схожість насіння, % 

Перший 

(ІІІ декада липня) 
1,34±0,07 82±3,2 96±4,0 

Другий 

(І декада серпня) 
1,28±0,05 84±3,0 94±3,7 

Третій 

(ІІ декада серпня) 
1,19±0,06 83±2,9 92±4,4 

Четвертий 

(ІІІ декада серпня) 
1,15±0,04 83±3,1 89±3,9 

П’ятий 

(І декада вересня) 
1,07±0,02 81±2,8 85±4,1 

Середнє 1,2±0,05 83±3 91±4 

 

У середньому за п’ять зборів кількісна характеристика 1000 насінин 

становила 1,2 г. Енергія проростання насіння по варіантах змінювалась 

незначно – від 80 до 84 %, незалежно від строків збирання. Насіння всіх 

строків збирання характеризувалися високою лабораторною схожістю – від 

85 (п’ятий збір) до 96 % (перший збір). Цей показник, як і маса 1000 насінин, 

чітко корелював зі строком їх формування. Насіння першого строку збирання 

мало максимальну схожість (96 %), останнього – на 11 % менше. 

Таким чином, плоди беладони, які дозріли на рослині в різні строки, 

характеризувалися різноякісністю. Вони різнилися між собою за величиною і 

формуванням насіннєвого матеріалу різних посівних якостей. Плоди першого 

строку достигання були найбільшими і забезпечували найвищу насіннєву 

продуктивність, найбільшу масу 1000 насінин і найвищу схожість  порівняно 

з останнім строком дозрівання. 
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Висновки до розділу 5 

1. Поряд з ґрунтовим способом розмноження культури в умовах 

Лісостепу України, розроблений розсадний, який при оптимальній схемі 

розміщення рослин 60 x 60 см забезпечує формування найбільшої листкової 

пластини 85,2 с м, що в свою чергу сприяє отриманню найвищого врожаю, з 

найбільшими за розміром плодами 2,1 см. 

2. Формування кореневої системи розсади, яке дозволяє висаджувати 

рослину у відкритий ґрунт, тривало до двох місяців. 

3. Рослини сорту Красавка із схемою посадки 50 х 50 см формували 

найдовші листки – 18,7 см в середньому за період досліджень, і на 0,2 см 

довші – у селекційного зразка 79-2, тоді як найбільші показники ширини за 

схемою розміщення 60 х 50 см (6,6 см) і 60 х 60 см (8,2 см) відповідно. 

4. Встановлено, що насіннєва продуктивність і величина плодів беладони 

залежали від черговості їх формування на рослині. Плоди перших строків 

дозрівання були найбільшими, в середньому маса плоду першого збору 

становила – 0,52 г. та характеризувалися підвищеною насіннєвою 

продуктивністю – 191 шт. насінин. З кожним наступним строком збирання 

розміри репродуктивних органів зменшувалися і за останнього – І декада 

вересня середня маса плоду знизилася на 42 %, кількість насінин з плоду на 

29 % у порівнянні з першим збором. 

5. Насіння першого строку збирання (ІІІ декада липня) мало максимальну 

лабораторну схожість (96 %), останнього – на 11 % нижче. 

6. Встановлено, що для отримання насіння кращих посівних якостей 

необхідно проводити дворазовий збір плодів. Насіння першого і другого 

зборів за масою 1000 насінин на 63 %, а за схожістю на 15 % є кращими ніж 

наступні збори. 

7. Розсадний спосіб вирощування беладони є набагато ефективнішим за 

кількостю вирощених рослин, у порівнянні з сівбою у відкритий грунт, але він є 

більш затратним. 

Основні положення розділу висвітлені в публікаціях [180, 185]  
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РОЗДІЛ 6 

ВПЛИВ АГРОЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ І 

МОЖЛИВОСТІ ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ У ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИРОЩУВАННЯ БЕЛАДОНИ ЗВИЧАЙНОЇ 

 

Поліпшення екологічного стану та отримання високоякісної лікарської 

рослинної сировини потребують постійного пошуку способів зниження 

пестицидного навантаження на біоценози та підвищення безпеки довкілля. 

Важлива роль у цьому належить екологічно безпечним заходам захисту 

рослин, у тому числі й біологічним препаратам, які вибірково впливають на 

численність популяцій та активність патогенів, шкідників і паразитів, не 

забруднюють навколишнє середовище, проявляють високу селективну дію, 

безпечну для людини, не призводять до порушення структури біоценозів, 

забезпечуючи високу якість сировини, що відповідає європейським 

стандартам [196 – 198]. 

Стійкість рослин беладони до біотичних факторів є неодмінною 

умовою для успішної її інтродукції. Тому актуально є вивчення видового 

складу хвороб і шкідників і визначальну роль захисту від них.  

 

6.1. Залежність на поширення хвороб мікробіоти у ґрунті дослідних 

ділянок 

Значні втрати врожаю лікарської сировини при промисловому 

вирощуванні сприяють шкідливі організми, крім того, нестабільні погодні 

умови останніх років погіршують фітосанітарний стан ценозів, лікарських 

рослин знижуючи стійкість до біотичних і абіотичних факторів, призводять 

до втрат кількості та якості одержаної біосировини [199, 200]. Сучасна 

концепція захисту лікарських культур спрямована на досягнення 

оптимального фітосанітарного стану їх агроценозів при дотриманні 

екологічної безпеки та економічної доцільності. Для цього необхідно знати 

видовий склад шкідливих організмів і фітосанітарний стан посівів.  
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Ефективний захист лікарських культур неможливий без урахування їх 

біологічних особливостей (низькі енергія проростання і схожість насіння, 

тривалий період від сівби до появи сходів, повільний ріст у початкові періоди 

вегетації), які знижують стійкість рослин до шкідників, хвороб і 

конкурентоспроможність відносно бур'янів [201]. У зв'язку з цим особливо 

актуальним пошук препаратів захистностимулюючої дії, що застосовують 

для обробки як насіння, так і вегетуючих рослин. 

На основі вивчення біологічних особливостей господарсько-цінних 

ознак і основних компонентів метаболізму (Atropa belladonna L.) необхідно 

було встановити перспективність екзогенної регуляції біопродуктивності і 

можливість успішного культивування за розробленими інноваційними 

технологіями рослин цієї культури в умовах Лісостепу з метою отримання 

високоякісної лікарської сировини для виробництва фітопрепаратів. 

Результатами аналізу досліджень ґрунтової мікрофлори встановлено, 

що у всіх ґрунтових зразках присутні паличкоподібні бактерії (Pseudomonas 

sp.). 

На ділянках вирощування беладони звичайної у складі ґрунтової 

мікрофлори виявлено Penicillium sp. – 0,96×104спор / г; Aspergilus sp. – 

0,98 × 104спор / г, Mucor sp. – 0,98 ×104спор / г, Penicillium sp. – 4,90×104; 

Aspergilus sp. – 0,92×104спор / г, Mucor sp. – 4,60×104спор / г, Penicillium sp. – 

1,84×104спор / г, сапрофітні актиноміцети – 4,60×104 КУО ∕ г.  

Було встановлено незначне заселення ґрунту дослідної ділянки 

картопляною нематодою. Уражені корінці рослин беладони її личинками 

загнивали і відмирали, що пригнічувало рослини і знижувало їх врожайність.  

Спостереження за рослинами, ураженими збудниками хвороб і 

пошкодженими шкідниками, проводили впродовж вегетаційного періоду.  

Поширення хвороби або шкідника (відсоток ураження, пошкодження / 

заселення рослин) визначали методом прямого підрахунку у відсотках від 

кількості облікових рослин.  
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Інтенсивність ураження збудниками хвороб чи пошкодження/заселення 

шкідниками обліковували візуально за класифікацією та відповідною 9- 

баловою шкалою. 

Для визначення систематичного положення гриба і стадії його розвитку 

були приготовлені тимчасові препарати спор грибів у водному середовищі 

(рис. 6.1).  

 

  
 

 а) уражений листок  б) патогенні гриби, 

висіяні на середовищі 

 в) збільшення під 

мікроскопом 

Рис. 6.1. Визначення положення гриба Альтернарія і стадії його 

розвитку на листках беладони звичайної  (ориг.) 

 

За результатами досліджень встановлено, що сходам беладони в 

Лісостеповій зоні наносять помітну шкоду дротяники, хрущі та озимі совки. 

Гусениці совки об’їдають верхівки пагонів, листки і квітки. Крім того, соком 

рослин живляться кукурудзяний, люцерновий клопи і павутинний кліщ. 

Найнебезпечнішими для беладони виявилися гусениці листогризучих совок – 

капустяної, шавлієвої, люцернової та бавовняної. 
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На беззмінних багаторічних посівах беладони були виявлені блішки: 

беладонова і картопляна, які у стадії дорослих жуків сильно пошкоджували 

рослини. Особливо значної шкоди блішки нанесли рослинам у 2017 та 2019 

рр., коли впродовж вегетаційного періоду спостерігалась суха, жарка погода. 

Значно більший шкідливий вплив наносили личинки білої блішки, які живуть 

всередині рослин. Міни в листках молодих рослин затримували ріст, а 

пошкодження точки росту призводило до їх загибелі [202].  

Серед хвороб впродовж чотирирічних досліджень в умовах Лісостепу 

України найбільше проявлялися бура плямистість або макроспоріоз, 

аскохітоз, мозаїка та антракноз беладони, альтернаріоз і церкоспороз 

беладони, а також фітофтора (рис. 6.2 – 6.4). 

 
Рис. 6.2. Фітофтороз на 

листках беладони 

звичайної 

 
Рис. 6.3. Альтернаріоз 

на листках беладони 

звичайної 

 
Рис. 6.4. Мозаїка на 

листках беладони 

звичайної 

 

Найбільше за періодами розвитку рослини беладони звичайної 

уражувались фітофторозом – 83,7 %, альтернаріозом і вірусними хворобами, 

які проявлялись у відсотковому співвідношенні в середньому за три роки 

досліджень на 9,4 % та 6,9 % відповідно.  

Прояв фітофторозу на рослинах беладони звичайної у фазі сходів 

другого року вегетації не було зафіксовано. Ознаки ураження проявились у 

фазі стеблування, поширення та розвиток хвороби становили 4,5 % і 7,2 %, 

відповідно. До фази цвітіння ці показники зросли до 13,2 і 16,4 % (рис. 6.5). 
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Рис. 6.5. Відсотковий прояв хвороб беладони звичайної в умовах 

Інституту садівництва НААН України, 2015−2018 рр. 

 

Крім того, під час візуального обстеження беладони звичайної 

виявлено деформацію листків, а також пошкодження шкідниками (рис. 6.6). 

Ушкодження совками  Ушкодження трипсами 

Рис. 6.6. Ушкодження беладони звичайної  шкідниками 

На посадках беладони виявлено 8 видів шкідників. Найбільшої шкоди 

рослинам беладони заподіяли гусениці совок, ряд Lepidoptera (капустяна і 

городня совки). 

83.7

9.4

6.9

фітофтороз

альтернаріоз 

вірусні
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6.2. Біологічна та господарська ефективність біопрепаратів проти 

хвороб Atropa belladonna 

Рослини лікарських культур, так само як і інші сільськогосподарські 

культури уражуються хворобами та пошкоджуються шкідниками. Посіви 

заростають бур’янами. Однак, захищати їх від небажаних організмів 

методами, якими захищають всі інші сільськогосподарські культури – 

пестицидами, не можливо, оскільки біосировина повинна бути екологічно 

безпечною. У зв'язку з цим, особливо актуальним є пошук препаратів захисно 

– стимулюючої дії, що застосовують для обробки як насіння, так і 

вегетуючих рослин  [203, 204]. 

Обробка насіння Atropa belladonna регуляторами росту гіберелін і 

бурштинова кислота, яку проводили впродовж 2016 – 2018 рр., сприяла 

підвищенню енергії проростання на 15 – 25 %, отриманню більш ранніх і 

дружніх сходів, прискоренню процесів росту і зниженню насіннєвої інфекції 

та ураженості проростків кореневими гнилями. За використання гібереліну 

спостерігали інтенсивніше коренеутворення,  що дуже важливо для рослин 

при ураженні головного кореня патогенами. За рахунок бічних коренів вони 

можуть нормально рости і розвиватися. Загибель рослин від кореневих 

гнилей в польових умовах при застосуванні біорегулятора знижувалася 

впродовж трьохрічних досліджень у середньому на 11–13 %. 

Оскільки, для використання на лікарських культурах в Україні не 

зареєстровано жодного препарату від хвороб і шкідників, то доцільним і 

дуже актуальним напрямом дослідження є пошук біопрепаратів, які б 

захищали їх від небажаних об’єктів. 

Для забезпечення належної і постійної якості лікарської рослинної 

сировини з беладони звичайної вивчали існуючі біопрепарати для 

підвищення продуктивності її рослин, захисту від хвороб і виробництва 

екологічно чистої біосировини. Ці препарати є багатофункціональними, які 

поєднують фунгіцидні та захисні властивості до грибкових хвороб листків за 

абсолютної безпеки для людей, тварин, бджіл і довкілля.  
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Для захисту рослин використовували багатофункціональні 

біопрепарати, які поєднують фунгіцидні захисні властивості до листкових 

грибкових хвороб за абсолютної безпеки для людей, тварин, бджіл і довкілля: 

Гаупсин БТ, Триходермін, Мікосан В, Добрий господар, Фітоспорин М. 

Триходермін – біофунгіцид, який призначений для пригнічення 

збудників грибних захворювань. 

Діюча речовина містить спори і міцелій гриба – антагоніста роду 

Trichoderma штаму viride, штам Т – 4, а також віднайдені культурою гриба в 

процесі промислового культивування біологічно активних речовин. 

Триходермін згубно впливає на кореневі гнилі, цвілі, фітофтороз 

троянд, картоплі, чорну гниль картоплі, ризоктоніоз, ооспорозну гниль, сіру 

гниль, моніліальний опік плодових, несправжню борошнисту росу, фузаріоз, 

вертицильоз, чорну парші картоплі. У природних умовах усі корисні 

властивості триходерми проявляються за температури вище  + 12 0С [205]. 

Мікосан В – біофунгіцид, застосовується для природного 

стимулювання імунної системи рослин, заснований діючою речовиною, який 

був отриманий за допомогою грибних клітин. Цей засіб забезпечує захист 

рослин від грибків, бактерій, вірусів, оскількик суть біологічного механізму 

дії цього біофунгіциду полягає в проникненні та руйнуванні фітопатогенних 

утворень на клітинному рівні. 

Доведено ефективність Мікосану в запобіганні таких захворювань як: 

борошниста роса, кореневі та плодові гнилі, бактеріальний рак. 

Добрий господар – рідке концентроване добриво зі складом: екстракту 

морських водоростей, альгінової кислоти, органічних витяжок, калію (К2О), 

фосфору (Р2О5), міді (Cu), цинку (Zn), заліза (Fe), Бору (В), марганцю (Mn), 

кальцію (Ca), гумінової кислоти, натуральних гормонів, вітамінів, 

амінокислот, бетаїну, манітолу, олігосахариду, бактерії Pseudomonas 

Аureofaciens. 

Відрізняється підвищеним вмістом фосфору, калію, має 

інсектофунгіцидні, бактерицидні, противірусні та антинематодні властивості. 
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Препарат рекомендований для підживлення та захисту від шкідників і 

хвороб садів, винограду, ягідних, овочевих, баштанних, зернових культур 

шляхом обприскування листків. 

Добриво містить широкий спектр мікроелементів хелатованих манітол, 

яке трапляється тільки в складі морських водоростей, і має сильний 

стимулюючий ефект для росту рослин, а завдяки хітин ракоподібних (краби, 

креветки) має антистресову і імуностимулюючу дію. Як відомо рослини 

отримують необхідне живлення не тільки через кореневу систему, а й через 

листковий апарат. Препарат Добрий Господар легко проникає в тканини 

рослин через листкову пластинку і відразу ж включається в цикл синтезу 

білка. Крім цього вже через 30 хв заповнює брак мікроелементів і інших 

поживних речовин, стимулюється фотосинтез у листках, полегшується 

передача води і поживних елементів у клітини рослин. 

Фітоспорин-М – біофунгіцид широкого спектра дії, який ефективний 

до широкого спектра грибних і бактеріальних захворювань, у тому числі 

проти парші, в'янення, чорної ніжки, фітофторозу, пліснявіння насіння, 

кореневих гнилей, гнилей сходів, борошнистої роси, бурої іржі, летючої 

сажки, пухирчастої сажки, альтернаріозу, ризоктоніозу, фузаріозу, септоріозу 

та багатьох інших. 

Спосіб застосування: рідкий препарат готують, розчинивши одну 

частину пасти в 2-х частинах дистильованої води [206]. 

Фітоцид-Р – біофунгіцид із фунгіцидною дією для захисту рослин від 

хвороб. Його склад: живі клітини і спори природної ендофітної бактерії 

Bacillus subtilis в кількості від 1 х 109 до 4 х 109 КУО/см3, їх активні 

метаболіти: ферменти, вітаміни, фунгіцидні речовини. 

Ефект від використання: захищає рослини від грибних і бактеріальних 

збудників хвороб: борошнистої роси, септоріозу, парші, фітофторозу, чорної 

ніжки, кореневих гнилей, гнилей сходів, сажкових хвороб, іржі, фузаріозу 

тощо. 
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Стимулює ріст та розвиток рослин, зміцнює імунну систему рослин, 

підвищує урожайність сільськогосподарських культур на 20−35 %, покращує 

якість продукції рослинництва [207]. 

Призначення та застосування: передпосівна обробка насіння, бульб 

картоплі, розсади овочевих і плодово-ягідних культур, саджанців фруктових 

дерев – перед висадкою в ґрунт, кореневе підживлення рослин.  

Гаупсин БТ – препарат інсектофунгіцидної дії зі складом: водної 

суспензії штамів бактерії Pseudomonas aureоfaciens B-306 (1MB B-7096) і 

Pseudomonas aureofaciens B-111 (1MB B-7097), продуктами їх метаболізму, 

стартові дози мікроелементів (N, P, K). Кількість життєздатних мікробних 

клітин: 5,8 х 109 / мл. 

Препарат ефективний проти парші, борошнистої роси, плодової гнилі, 

стовбчастої іржі, махровості листків, сірої гнилі, хлорозу, мозаїки малини, 

антракнозу, фузаріозного в'янення, бактеріозів, бурої плямистості, 

бактеріального раку, чорної ніжки, макроспоріозу та інших хвороб. 

Ефективний проти плодожерки, гусениць, попелиць, казарки, росткової 

мухи, баштанної попелиці, цибулевого кліща, цибулевої молі, морквяної 

мухи, огіркового комарика та інших шкідників [208]. 

Оскільки спостереження проводили за етапами органогенезу рослин, то 

було відмічено, що відсоток уражених рослин збільшувався за їх етапами 

(табл. 6.1). 

Прояв фітофторозу на рослинах беладони звичайної у фазі сходів 

другого року вегетації не було зафіксовано. Ознаки ураження проявились у 

фазі стеблування, поширення та розвиток хвороби становили 4,5 % та 7,2 %, 

відповідно. До фази цвітіння ці показники зросли до 13,2 та 16,4 %. 

У фазі вегетативного відростання рослин і – бутонізації проведено 

обприскування посівів препаратами: Гаупсин БТ і Мікосан В (відповідно 10 і 

20 мл/л обидві обробки трьохразові), Триходермін і Добрий господар (10 

мл/л) і Фітоспорин М (6 г/л), всі обприскування чотириразові, що позитивно 

вплинуло на показники галуження та залистяність рослин. 
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Таблиця 6.1 

Фенологія розвитку фітофторозу на рослинах беладони звичайної в 

умовах дослідних полів Інституту садівництва, середнє 2015 – 2018 рр. 

Етап органогенезу  Календарні строки 
Ураження  

R,% 

Поширенння 

P,% 

Сходи І декада травня – – 

Стеблування, 

кущення 
 ІІІ декада червня 4,5 7,2 

Бутонізація  І декада липня 6,3 10,5 

Цвітіння  ІІІ декада липня 13,2 16,4 

 

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. Поширення хвороби в 

контрольному варіанті – 16,4 % (табл. 6.2). 

Таблиця 6.2 

Вплив біопрепаратів на розвиток фітофторозу беладони звичайної, 

2015−2018 рр.  

Біопрепарати Поширення 

P, % 

Ураження 

R, % 

Контроль 21,4 9,8 

Гаупсин БТ 15,4 5,6 

Триходермін 16,4 6,2 

Мікосан В 15,6 5,9 

Добрий господар 16,0 6,2 

Фітоцид-Р 16,3 6,1 

Фітоспорин М 15,7 5,8 

 

Під дією препарату Триходермін та Фітоцид-Р істотної різниці з 

контрольним варіантом не спостерігали. 
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Крім обліку рослин у дослідах на ураження хворобами, ефект від 

застосування препаратів біологічного захисту вивчали за морфовимірними 

ознаками рослин беладони звичайної. Посилення процесів формування 

вегетативної маси за рахунок комплексної дії препаратів сприяло приросту 

кількості біосировини на 12,7 – 41,0 % порівняно з контрольними посівами 

(табл. 6.3). 

Аналізуючи результати досліджень, можна констатувати, що всі 

біопрепарати, які досліджували, мали позитивний вплив на розвиток рослин 

в цілому і на вимірні ознаки зокрема порівняно з контролем. На висоту 

рослини беладони звичайної найкраще вплинув Гаупсин БТ – 100,1 см, трохи 

менші результати дали Мікосан В та Фітоспорин-М з результатами 99,2 см та 

96,4 см відповідно. 

Таблиця 6.3 

Характеристика вимірних ознак рослин беладони звичайної за умов 

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 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 

 

За показником формування кількості листків, варіант з обробкою 

Гаупсином БТ також показав кращі результати − кількість листків на рослині  

порівняно з варіантами застосування Мікосану та Фітоспорину-М ці 

показники були більшими на два, три листки більше відповідно. На інші 

характеристики вимірних ознак: кількість гілочок 1-го порядку, генеративних 
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органів рослин найкраща тенденція відмічена на користь варіанта досліду 

теж з Гаупсином БТ. 

Найрезультативнішими виявились препарати: Гаупсин БТ, Мікосан В, 

Фітоцид-Р. На варіантах, оброблених цими препаратами, рослини беладони 

на наступний рік вегетації не уражувалися більшістю хвороб і розвивались 

досить успішно. 

Інші препарати, які були у досліді, проявляли позитивний ефект на 

зниження інфекції від 50 до 78 %. 

Для посилення росту і розвитку рослин беладони, підвищення рівня їх 

урожайності та збору алкалоїдів із гектара посівів другого року вегетації 

необхідно проводити захисні заходи проти фузаріозу (Fusarium) і 

склеротиніозу (Sclerotinia) за допомогою біопрепаратів, указаних у табл. 6.4. 

На сьогодні існує фактор, який найсильніше впливає на всі види 

лікарських рослин, і в тому числі на мікоризоутворюючі гриби – погіршення 

екологічної ситуації та зростання рекреаційних навантажень [209, 210]. 

Така тенденція вимагає постійного фітопатологічного моніторингу 

рослин, які вирощують. Необхідно систематично проводити мікологічне 

обстеження за допомогою розроблених методів захисту від епіфітотій, 

враховуючи еколого-фізіологічні особливості рослин та їх реакцію на зміну 

метеорологічних чинників. 

При вирощуванні лікарських рослин потрібно використовувати 

інформацію та результати спостережень за реакцією патогенних грибів на 

фактори впливу.  

Перед вибором та оцінкою придатності земельних ділянок для 

вирощування лікарських та ефіроолійних рослин необхідні ретельне 

обстеження та визначення хімічного складу орного шару ґрунту, його 

мікрофлори, видового складу біоценозу та інших показників, що здатні 

проявляти вплив на процеси росту і розвитку. 
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Таблиця 6.4 

Рекомендовані захисні заходи проти хвороб з використанням 

біопрепаратів на посівах беладони звичайної 

 

Фази розвитку Препарат Концентрація Застосування 

Галуження Гаупсин БТ 10 мл / л Обприскування 

 Триходермін 10 мл / л  

 Мікосан В 20 мл/л  

 Добрий хозяїн 10 мл /л  

 Фітоцид-Р 1 мл/л  

 Фітоспорин М 6 г /10 л  

Бутонізація Гаупсин БТ 10 мл / л Обприскування 

 Триходермін 10 мл / л  

 Мікосан В 20 мл/л  

 Добрий хозяїн 10 мл /л  

 Фітоцид Р 1 мл/л  

 Фітоспорин М 6 г /10 л  

Початок цвітіння Гаупсин БТ 10 мл / л Обприскування 

 Триходермін 10 мл / л  

 Мікосан В 20 мл/л  

 Добрий хозяїн 10 мл /л  

 Фітоцид-Р 1 мл/л  

 Фітоспорин М 6 г /10 л  

 

 

Основою ефективного захисту лікарських рослин від грибних 

захворювань є просторова ізоляція, правильна агротехніка та впровадження в 

культуру стійких сортів.  

На основі результатів досліджень удосконалено способи 

інтенсифікації вирощування здорового садивного матеріалу беладони 

звичайної, які дають  можливість підвищити якість лікарської рослинної 

сировини до міжнародних та європейських вимог і забезпечать просування 

вітчизняної продукції на міжнародний ринок. 
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6.3. Накопичення неорганічних елементів рослинами беладони 

звичайної (Atropa belladonna L.) за вирощування в зоні Лісостепу 

України 

За даними екологів у 2008 р. шкалу найнебезпечніших забруднюючих 

речовин навколишнього середовища очолювали пестициди [211]. На сьогодні 

ситуація істотно змінилася і найголовнішими забруднювачами довкілля є 

важкі метали [212]. Особливо гострою наразі є проблема забруднення 

важкими металами ґрунтового покриву планети. На жаль, до цього часу, 

єдина загальновизнана система визначення ступеня та нормативів 

забрудненості ґрунтів відсутня. 

Для оцінки локального і регіонального забруднення ґрунтів важкими 

металами прийнято визначати їх валовий вміст у орному шарі ґрунтів і 

порівнювати його з фоновим вмістом хімічних елементів [213]. Нормування 

забруднення ґрунтів хімічними елементами здійснюється шляхом порівняння 

вмісту важких металів у ґрунтах із загальновизнаними гранично 

допустимими концентраціями (ГДК). ГДК становлять найбільшу 

концентрацію хімічного елементу, при тривалому впливі якого у ґрунті і 

сільськогосподарських рослинах не відбувається патологічних змін або 

аномалій, не спостерігається накопичення токсичних елементів й не 

порушується біологічний оптимум для тварин та людини [214]. Згідно з цим 

положенням, сучасні ГДК не є коректними для визначення ступеня 

забруднення ґрунтів природних угруповань, що не використовуються до 

вирощування сільськогосподарської продукції. 

Відомо, що для кожного різновиду ґрунтів генетично притаманний 

певний рівень масової частки кожного хімічного елементу. Цей рівень 

залежить від природних (характеристика ґрунтової породи, перерозподіл 

елементів за ґрунтовим профілем, біогенна акумуляція або розсіювання) та 

антропогенних (техногенні викиди, внесення добрив та хімічних меліорантів) 

факторів [215]. 
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Моніторинг концентрації неорганічних речовин у лікарських рослинах 

має особливо велике значення, оскільки дає можливість своєчасно формувати 

заходи, спрямовані на збереження здоров'я людей. Об’єктами досліджень 

були корінь та насіння беладони звичайної. 

За результатами досліджень встановлено, що такі неорганічні елементи 

як Ве, Pr, Sm, Gd, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Th в основному акумулюються в 

корені рослин беладони, тоді як у насінні ці елементи були в межах, яка 

менша порогу чутливості аналітичних приладів (табл. 6.5). Отже, за 

результатами аналізів концентрація деяких хімічних сполук у зразках насіння 

беладони була набагато вищою  порівняно зі зразками коренів рослин. У 

середньому за роки досліджень рослини беладони звичайної накопичували до 

в насінні фосфору (Р) − 4580,57мг/кг і в корінні 1397,90 мг/кг, міді (Cu) − 

11,61 і 7,44, цинку (Zn) – 50,58мг/кг і 15,03 мг/кг відповідно. 

З огляду на те, що гранично допустимий коефіцієнт (ГДК) для магнію у 

біосировині лікарських рослин не встановлено, а добова потреба в елементі 

дорослої людини – 300 – 400 мг/100 г, то очевидно, що його кількісний вміст 

у біосировини беладони звичайної є незначним, оскільки досліди проводили 

без підживлення рослин. Стосовно інших елементів, то вони є досить 

завищеними до вимог ГДК – міді – в 11 і 7 (відповідно) разів перевищують 

норму; цинку в 5 і 1,5 разів відповідно. Однак усі ці хімічні елементи 

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

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

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

зменшується в рази [216, 217]. 

Якщо вміст вище описаних хімічних сполук можна відрегулювати та 

оптимізувати їх вміст у біосировині елементами технології вирощування 

культури, то такі неорганічні речовини, як свинець (Pb), марганець (Mn), 

залізо (Fe), стронцій (Sr) є результатом діяльності людини і потужним 

джерелом надходження в атмосферу через високоенергетичні транспортні 

системи. 
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Таблиця 6.5 

Накопичення неорганічних елементів рослинами беладони, за 

вирощування в умовах Лісостепу, середнє за 2016−2018 рр. 

Елементи 

Концентрація НЕ*, мг/кг ГДК** ВМ у 

рослинній 

продукції, мг/кг 
насіння корені 

Barium Ba 2,96+0,007 20,77+0,003 0,7 

Beryllium Be <0,00 0,12+0,03 0,0002 

Cadmium Cd 0,11+0,008 0,14+0,01 0.03 

Cesium Cs 0,006+0,022 0,066+0,009 і.в. 

Chromium Cr 0,046+0,01 4,77+0,003 0,2 

Cobalt Co 0,028+0,02 0,23+0,005 0,1 

Copper Cu 11,61+0,001 7,44+0,002 5,0 

Iron Fe 51,55 241,05+0,001 0,3 

Lead Pb <0,00 0,37+0,004 0,3 

Lithium Li <0,00 <0,00 0,03 

Manganese Mn 18,71+0,003 17,56+0,003 2,1 

Nickel Ni  1,13+0,002 2,89+0,003 0,5 

Potassium K 4629,73+0,006 7928,79+0,002 10,0 

Rubidium Rb 2,11+0,005 0,05+0,124 і.в. 

Silver Ag 0,006+0,005 0,04+0,021 0,5 

Sodium Na  99,90+0,001 241,29+0,002 20 

Strontium Sr 3,48+0,005 24,08+0,004 1,0 

Thallium  Tl 0,004+0,003 0,08+0,015 і.в. 

Zinc  Zn 50,58+0,001 15,03+0,003 10,0 

Bor  B 7,90+0,005 13,33+0,005 і.в. 

Gallium  Ga  0,09+0,009 0,63+0,005 і.в. 

Аrsenic  As  0,006+0,004 0,14+0,007 0,2 

Selenium  Se  0,016+0,004 0,10+0,004 і.в. 

Рhosphorus Р 4580,67+0,004 1397,15+0,001 і.в. 

 
*НЕ – неорганічні елементи, **ГДК – гранично допустима концентрація, *** і.в− 

інформація відсутня. 

Результати досліджень показали їх значну присутність у рослинах 

беладони. Так Sr коріння беладони в середньому за роками досліджень 

акумулювало 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 
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ГДК; Мn – 18,71 мг/кг і 17,56мг/кг, що у 9 і 5 разів перевищують допустиму 

норму. Показники вмісту свинцю в середньому за роки досліджень 

відповідали показнику ГДК – не перевищували 0,3 мг/кг. 

Хімічні елементи, які відносяться до сполук лантаноїдів та актиноїдів 

майже не акумулюються в рослинах беладони звичайної, вирощеної в 

Лісостеповій зоні (табл. 6.6). 

Таблиця 6.6 

Вміст хімічних елементів лантаноїдів та актиноїдів в біосировини 

беладони звичайної, середнє за 2016−2018 рр. 

 

Лантаноїди 

Концентрація НЕ, мг/кг 

насіння корені 

Празеодим Pr <0,00 0,07+0,010 

Самарій Sm <0,00 <0,00 

Гадоліній Gd <0,00 0,08+0,008 

Диспрозій Dy <0,00 0,04+0,016 

Гольмій Ho <0,00 0,01+0,004 

Ербій Еr <0,00 0,02+0,002 

Тулій Тm <0,00 0,008+0,053 

Лютецій Lu <0,00 0,009+0,001 

Церій Ce 0,012+0,006 0,56+0,005 

Лантан Lа 0,005+0,014 0,28+0,005 

Актиноїди 

Торій Тh <0,00 0,13+0,008 

Уран U 0,003+0,001 0,03+0,002 

 

За роками досліджень найвищий вміст неорганічних речовин як у 

насінні, так і в коренях рослин беладони, був у 2016 р. Це можна пояснити 

тим, що в наступні роки рослини культури очистили ґрунт засвоєнням і 
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виведенням хімічних сполук у період вегетації, тим паче, що за технологією 

її вирощування, як лікарської не передбачено внесення мінеральних добрив. 

Оскільки в нормативно-правових документах для багатьох важливих 

елементів, які відносяться до важких металів, відсутні гранично допустимі 

концентрації їх вмісту в біосировині лікарських рослин, то актуальним є 

започаткування проведення комплексних досліджень із залученням фахівців 

відповідних профілів для встановлення такої градації [218]. 

 

Висновки до розділу 6  

1. На основі вивчення біологічних особливостей господарсько 

цінних ознак і основних компонентів метаболізму беладони звичайної 

(Atropa belladonna L.) встановлено перспективність екзогенної регуляції 

біопродуктивності і можливість успішного культивування за розробленою 

технологією досліджуваної культури для умов зони Лісостепу з метою 

отримання високоякісної лікарської сировини з подальшим виробництвом 

фітопрепаратів. 

2. Результатами аналізу досліджень ґрунтової мікрофлори в 

прикореневій зоні рослин беладони звичайної встановлено, що у всіх 

ґрунтових зразках присутні паличкоподібні бактерії (Pseudomonas sp.).  

3. На ділянках вирощування беладони звичайної до складу 

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

Aspergilus sp., Mucor sp., Penicillium sp., сапрофітні актиноміцети. 

4. Серед рослин беладони звичайної, було виявлено різний ступінь 

ураження та  ідентифіковано наступні хвороби: фітофтороз - псевдогриб 

Phytophthorainfestans, альтернаріоз – гриб Altemaria solani та вірусні хвороби, 

такі як Мозаїка –Tobacco mosaic virus. 

5. Найефективнішими біопрепаратами проти фітофторозу на 

рослинах беладони звичайної відповідно до фаз розвитку були – Гаупсин БТ 

(10 мл / л), Мікосан В (20 мл/л), Фітоспорин М (1 мл/л). 
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6. Рослини беладони звичайної в умовах зони Лісостепу 

накопичують такі неорганічні речовини, як барій, кадмій, мідь, залізо, 

марганець, нікель, калій, натрій, стронцій, цинк, які перевищують гранично 

допустимий рівень, що свідчить про часткове забруднення ґрунтів регіону. 

7. У результаті досліджень встановлено, що акумуляція основної 

частини неорганічних речовин відбувається в коренях рослин беладони 

звичайної, тоді як в насінні вона знижується, до порогу чутливості 

аналітичних приладів, що свідчить про перспективність вирощування цієї 

лікарської рослини в зоні Лісостепу для промислової переробки. 

Основні положення розділу висвітлені в публікаціях [153, 201, 202, 204, 

216]. 
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РОЗДІЛ 7 

ЕКОНОМІЧНА  ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ  НОВОГО СОРТУ 

БЕЛАДОНИ ЗВИЧАЙНОЇ ПРЕКРАСНА ПАНІ 

 

Численні показники економічної ефективності садівництва за своєю 

суттю та особливостями предмету оцінки зводяться до таких двох груп: 

а) ефективність (окупність) використання матеріальних ресурсів і праці 

й вимірюється рівнем рентабельності; 

б) ефективність використання землі (насаджень) визначається розміром 

прибутку, валового збору товарної продукції з розрахунку на 1 га насаджень 

(посівів) [219].  

За результатами селекційної роботи був виділений сортозразок 79-2, 

який відзначався в конкурсному випробуванні найвищою продуктивністю 

біосировини і насіння, а також за показниками вмісту алкалоїдів у сировині. 

За результатами державного сортовипробування цей зразок під назвою 

Прекрасна пані занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних 

для поширення в Україні у 2017 р. (дод. П) [220, 221]. 

У досліді з вивчення економічної ефективності вирощування рослин 

нового сорту беладони Прекрасна пані використовували розсадну технологію 

вирощування.  

Розрахункову економічну ефективність культивування нового сорту 

проводили  порівняно з сортом Красавка, єдиним сортом, який був 

зареєстрований в радянські часи. 

В умовах Лісостепу України рослини беладони обох сортів формували 

порівняно високий урожай надземної біомаси (табл. 7.1). Однак у середньому 

за чотирма роками досліджень спостерігалися деякі сортові відмітності. Так, 

сорт Красавка створював ширший габітус куща за рахунок більшої кількості 

гілочок першого порядку порівняно з Прекрасною пані, однак поступався 

висотою рослин у середньому за роки досліджень на 8,3 см і кількістю 
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листків – до чотирьох, що значно зменшило врожайність сухої біомаси (в 

цілому на 0,41 т/га). 

Таблиця 7.1 

Продуктивність рослин сортів беладони звичайної Прекрасна пані 

та Красавка, середнє за 2015−2018 рр. 

Сорт 

Висота 

рослин, см 

Кількість на рослині, шт. 
Урожайність 

повітряно-сухої 

біомаси,  

т / га 

листків 

гілочок 

першого 

порядку 

M±mM V,% M±mM V,% M±mM V,% 

Прекрасна 

пані 
90,6±4,3 4,3 68,3±7,1 7,2 5±0,52 4,1 4,24 

Красавка 82,3±9,3 6,6 64,5±6,7 5,7 6±4,3 1,7 3,83 

 

Стандартизація рослинної сировини культури, яку досліджували, 

здійснюється за вмістом суми алкалоїдів, основним з яких є атропін. Однак 

поряд з ним, у рослинах Atropa belladonna L. присутні й інші тропанові 

алкалоїди, головним чином, апоатропін і скополамін, які мають подібні 

фармакологічні властивості. На рисунку представлені результати 

комплексної оцінки якісного вмісту біосировини рослин з сортів, які були у 

досліді, вирощених у Лісостеповій зоні. Аналіз показав, що показники вмісту 

і компонентного складу БАР характеризуються сортовою залежністю. У 

дослідах з сортами – Прекрасна пані та Красавка, кількість алкалоїдів у 

сировині за компонентним складом була більшою в новоствореного, який 

поступався перед рослинами Красавки лише вмістом апоатропіну. Загальна 

кількість алкалоїдів, яку визначали у відносних одиницях, була на 25 % 

більшою в сировині рослин сорту Прекрасна пані. Це можна пояснити 

високим рівнем адаптивності його рослин до умов вирощування, що й було 

основним завданням у селекційному процесі. Сорт Красавка був 

зареєстрований для вирощування в зоні Степу. Інших зон для вирощування 

цієї культури не рекомендували.  
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Рис 7.1 Вміст алкалоїдів у сировині, відн. од., % 

 

З метою всебічної економічної оцінки вирощування беладони 

звичайної враховували такі економічні показники: виробничі витрати на 

виробництво сировини (грн/ га), врожайність повітряносухої сировини (т/га), 

рівень рентабельності  (%). 

Як видно з табл. 7.2 продуктивність сорту (врожайність повітряно-

сухої сировини) має пряму залежність з економічними показниками. 

Оскільки у сорту Прекрасна пані витрати на виробництво сировини були 

вищими, ніж у Красавки на 4,4 тис. грн, то собівартість цієї сировини була на 

1,1 тис. грн нижчою. Однак завдяки високій урожайності повітряносухої 

сировини, котра була на 1,3 т/га вищою в рослин сорту Прекрасна пані за 

однакових умов вирощування обох сортів, виручка від реалізації сировини у 

новоствореного виявилась на 30 583 грн/га більшою, порівняно з 

контрольним. Відповідно в сорту Прекрасна пані найвищий прибуток на 1 га 

посіву, який сягав 102,8 тис. грн і найвищий рівень рентабельності − 259,1 %.  
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Таблиця 7.2 

Економічна ефективність вирощування сортів беладони звичайної 

Прекрасна пані та Красавка 

Показник 
Красавка 

(контроль) 

Прекрасна 

пані 

Урожайність повітряносухої сировини, т/га 3,5 4,8 

Приріст врожаю на 1 га/т - 1,4 

Виробничі витрати на виробництво сировини 

з 1 тис. грн/ га 

37,4 41,7 

Додаткові витрати, тис. грн /га - 4,4 

Ціна реалізації сировини, тис. грн/га 25,0 25,0 

Вартість сировини, тис. грн/га 115,0 15,0 

Собівартість сировини, тис. грн/га 8,1 6,9 

Прибуток на тис. грн/га 77,6 108,2 

Додатковий прибуток, тис. грн/га - 30,5 

Окупність додаткових витрат, прибутку тис. 

грн 

- 6,9 

Рівень рентабельності, % 207,9 259,1 

 

Виробничі витрати на вирощування рослин беладони звичайної 

показують високоприбутковість інтродукції новоствореного сорту Прекрасна 

пані в умовах Лісостепу України. 

Найбільш затратними у вирощуванні беладони, є витрати на паливо, 

сільськогосподарську техніку, добрива, а особливо на збір урожаю, оскільки 

плоди цієї рослини збирають вручну. 

Економічна ефективність їх виробництва показує кінцевий ефект від 

застосування окремих елементів технології їх вирощування, в тому числі, 

ручної праці. Дані показники є завершальним наслідком з виявлення 

доцільності впровадження у виробництво такої цінної лікарської культури в 

зоні Лісостепу. 

Отже в результаті економічної оцінки сорту беладони звичайної 

Прекрасна пані визначено, що його вирощування в умовах Лісостепу України 

є високоефективним. Поряд із цінними господарськими ознаками, він 
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відзначається високою конкурентоспроможністю  порівняно з іншими 

сортами за продуктивністю і прибутковістю.  

 

Висновки до розділу 7 

1. Аналіз продуктивності повітряно-сухої біомаси рослин сортів 

беладони звичайної Прекрасна пані (4,24 т/га) та Красавка (3,83 т/га) показав, 

що більш врожайним (на 16 %)  в зоні Лісостепу є новостворений сорт 

Прекрасна пані. 

2. 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 %. 

Основні положення розділу висвітлені в публікаціях [199, 218, 221]. 
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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 раза, 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, перепади 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 
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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. 

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 %  порівняно 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%  порівняно 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 у насінні вона 

знижується наполовину або до величини, яка менша порогу чутливості 
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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 дають можливість 

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 

становив 102,8 тис. грн, що забезпечило вищу рентабельність 259,1 %, 

порівняно з сортом Красавка – 207,9 %. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

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

насіння – 120–150 кг/га рекомендовано таку технологію вирощування 

беладони звичайної в Лісостепу України: 

– висівати високоврожайний новостворений сорт беладони звичайної 

Прекрасна пані, адаптованого до умов вирощування Лісостепу України; 

– поряд із розмноженням культури насіннєвим способом, рекомендовано 

розсадний за оптимальної схеми розміщення рослин 60 x 50 см; 

– 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. 

 

 



155 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Hartmann T. Witte Z., Oprach F., Toppel G. Reinvestigation of the Alkaloid 

Composition of Atropa belladonna Plants, Root Cultures and Cell Suspension 

Cultures.  Planta Medica. 2006. № 5. Р. 390−395. 

2. Wilms J., Roder E., Kating H. Gaschromatographische Bestimmung von 

Tropan Al-kaloiden in Organen von Atropa Belladonna.  Planta Medica. 

2007. Bd. 31. H.3. Р. 249−256. 

3. Малиновський К. А. Рослинність високогір'я Українських Карпат. 

Видавництво "Наукова думка". Київ, 1980. 74 с. 

4. Носаль І. М. Від рослини до людини. Видавництво "Веселка". Київ, 

1992. 52 с. 

5. Монографии ВОЗ о лекарственных растениях, широко используемых в 

новых независимых государствах (ННГ). Всемирная организация 

здравоохра нения. 2010. 453 с. 

6. Журба О. В., Дмитриев М.Я. Лекарственные, ядовитые и вредные 

растения Электронный ресурс: [Учебники и учебные пособия для 

студентов высших учебных заведений]. Москва: Колос, 2008. 513 с. 

URL:https://rucont.ru/efd/227312. 

7. Дзержинський М. Е., Скрипник Н.В, Гарматіна С.М. та інші. Загальна 

цитологія та гістологія. Частина І: Загальна цитологія: навчальний 

посібник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський 

університет", 2006. 275 с.  

8. Чопик В. И., Дудченко Л. Г., Краснова А. Н. . Дикорастущие полезные 

растения Украины. Справочник.  Київ: Наук. думка, 1983. 213 с. 

9. Кисличенко В.С., Ленчик Л.В., Новосел О.М., Кузнєцова В.Ю. та ін. 

Ресурсознавство лікарських рослин, ВД «Райдер» Харків: 2015. 69 с. 

10. Гладун Я. Д., Кит С.М., Пучинський А.Н. Зникаючі рослини Карпат 

(белладона звичайна і плауни). В кн. 50 років Чорноморскому 

держзаповіднику. Одеса, 1978. С.38 – 39. 

https://rucont.ru/efd/227312


156 
 

11. Мамчур З. І., Одінцова А.В. Літня навчальна практика з ботаніки: 

навчально-методичний посібник для студентів біологічного факультету. 

Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. 176 с. 

12. Попова О. А. Весенние фенологические сезоны и развитие 

раннецветущих растений Восточного Забайкалья В сб.: Флора, 

растительность и растительные ресурсы Забайкалья и сопредельных 

территорий. Чита: Изд-во ЗабГПУ, 2005. С.79−83 . 

13. Montreal: Convention on Biological Diversity. 3. Graham, J. B. Amos and T. 

Plumptree. 2003. Governance principles for protected areas in the 21st. 

14. Фролов В. Д., Коляда А. С. Определитель травянистых весенних 

растений Приморского края: пособие для преподавателей биологии 

растений средней и высшей школы. Уссурийск: Изд-во УГПИ, 2000. 126 

с. 

15. Грау Ю., Юнг Р., Мюнкер Б. Дикорастущие лекарственные растения. 

Москва: ОЛД-ПЛЮСК, 2003. 287 с. 

16. Губанов И. А., Киселева К. В., Новиков В.С. Дикорастущие полезные 

растения. Москва: Читалочка, 1987. 85 с. 

17. Муравьева Д. А. Тропические и субтропические лекарственные 

растения. Молдова : Медицина, 1997. 57 с. 

18. Денисенко П. П. Лекарственые растения. Москва: София, 1990. 263 с. 

19. Любименко В. Н. Лекарственные и дубильные растения Таврической 

губернии. Материалы для изучения естественных производительных сил 

России: Петроград: 1-я государственная типография, 1918. 43 с. 

20. Комендар В. І. Лікарські рослини Карпат. Ужгород , 2001. 142 с. 

21. Скибіцька М. Лікарські рослини Українських Карпат. Праці Наукового 

товариства ім. Шевченка. XII: екологічний збірник. Екологічні проблеми 

Карпатського регіону. Львів, 2003. С.316−324 . 

22. Червона книга України. Рослинний світ/ за ред. Я.П. Дідуха. Київ: 

Глобалконсалтинг, 2009. 916 с. 



157 
 

23. Вульф Е. В. Флора Крыма. Вып. 2. Вьюнковые – пасленовые. Таврия: 

Колос, 1966. 256 с. 

24. Куцик Р. В., Куцик Р.В., Зузук Б.М., Недоступ А.Т., Пецко Т. І. 

Белладонна обыкновенная – Atropa belladonna L. Львів: Провизор. 2003. 

С.11−23 . 

25. Гродзінський. А. М. Лікарські рослини: енциклопедичний довідник/ 

відп. ред.  «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, Український 

виробничо-комерційний центр. Київ: Видавництво «Олімп», 1992. 544 с. 

26. Бережинская В. В., Белладонна. Литва: Медгиз, 1953. 115 с. 

27. Надежкин С. Н., Кузнецов И. Ю. Полезные, вредные и ядовитые 

растения. Киев: Изд. Проспект, 2013. 276 с. 

28. Herba Belladonnae: Tollkirschenkaraut. Zbl. Pharm., Pharmakother und 

Laboratoriumsdiagn, 1990.  Vol. 129.№1. Р. 53−55. 

29. Льюис Уолтер Х. (2003). Медицинская ботаника: Растения влияющих на 

здоровье человека. John Wiley & Sons. 

30. Петровская О. Я. Исторический обзор использования лекарственных 

растений. Фармакогнозии, 6 (11): 150-7. DOI: 10,4103 0973-7847.95849. 

31. Гергардт А. Фон. Гомеопатія. Практичне керівництво. Минск: вид-во 

«Подвійна Зірка», 1993. С.310 – 381. 

32. Мушинский Я. Я. Из абхазской народной медицины Фармацевтический 

журнал. Петроград,1983. №15-16. 

33. Мартьянова Л. М. Легенды и мифы о растениях [Легенды Древнего 

Востока, языческие мифы, античные предания, библейские истории]. 

Центрполиграф, 2014. 351 с. 

34. Ладынина, Е. А., Ладынина А. Е., Мудрость трав: траволечение и 

гомеопатия . Москва: АиФ Принт, 2003. 364 с. 

35. Нидон К., Петерман И., Шеффель П., Шайба Б. Растения и животные. 

Перевод с немецкого Н.В. Хмелевской. Москва: "Мир", 1991. 251 с. 

36. Попова Т. Д. Нариси про гомеопатію: записки лікаря-гомеопата. Київ: 

Наукова думка, 1989. 176 с. 

https://books.google.com/books?id=ipQmSriMF9sC
https://books.google.com/books?id=ipQmSriMF9sC
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3358962
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3358962
https://ru.qwe.wiki/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.4103%2F0973-7847.95849


158 
 

37. Кощеев А. К. Дикорастущие съедобные растения в нашем питании. 

Киев: 1981. 225 с. 

38. Костток А. Л., Чирков А. И. Белладонна. Военная фитотерапия. Киев: 

Военное издательство, 2002. С.59-60. 

39. Залесова Е. Н., Петровская О. В. Словарь – травник. Санкт-Петербург: 

1989.Вып. 2. С. 83−85 . 

40. Ахмедов Р. Б. У рослинах − цілюща сила. З скарбнички народних 

лікарів. У частинах. Київ: Байт, 1992. 56 с. 

41. http://www.provisor.com.ua/archive/2003/N21/art_24.htm 

42. Астахова В. Г. Загадки ядовитых растений. Киев: Наука, 1977. 160 с. 

43. Ахметов Р. Б. Одолень-трава.Уфа: БКИ, 1999. 432 с. 

44. Мушинский Я. Я. О применении растений семейства пасленовых в 

народной медицине и их роль в хозяйстве человека. Санкт-Петербург: 

1915. 23 с. 

45. URL: http://www.provisor.com.ua/archive/2003/N21/art_24.htm. 

46. Trousseau A. Phlegmasia alba dolens. Clinique Medicale de l'Hotel-Dieu de 

Paris: 1868; 3. Р. 654–712. 

47. Dimitrijevic R. Uvodjenje u kulturu velebilja (Atropa belladonna L.) Arh. 

poljopr. Nauke. 1960.Vol. 13. №39. Р. 104 – 107. 

48. URL: http://www.provisor.com.ua/archive/2003/N21/art_24.htm 

49. Орлов Б. Н., Гелашвили Д. Б., Ибрагимов А. К. Ядовитые животные и 

растения СССР, Москва : "Высшая школа", 1990. 453 с. 

50. Латцердс Н.В. Фармакологическое изучение растений семейства 

пасленовые (красавка обыкновенная и др.), содержащих стероидные 

гликозиды: автореф. дис... канд. фармацевт. наук.  Пятигорск: гос. 

фармацевт, акад., 1996. 17 с. 

51. Elsenga E., Bruyn I.W. De Interrelation of alkaloid content and stage of 

development of 1-and 2-year-old Atropa belladonna L. Reprint from 

Euphytica. №5. 1957. 259−266 p. 

http://www.provisor.com.ua/archive/2003/N21/art_24.htm
http://www.provisor.com.ua/archive/2003/N21/art_24.htm


159 
 

52. Anetzhofer, J. Der Einsatz von Traumeel in der Praxis Biol J. Anetzhofer. № 

4. Tiermed, 1990. 110−119 р. 

53. Гундольф Фридрих. Парацельс / пер. Л. Маркевич.  СПб.: Владимир 

Даль, 2015.  192 с. 

54. Mirosław J. Barański. URL:  Zarzyczka g HYPERLINK   

http://www.skpg.gliwice.pl/publikacje/harnas-numery-1-16/zarzyczka-

gorska-cortusa-matthioli-l/órska (Cortusa Matthioli L.) Harnaś. 1995. № 15. 

102 с. 

55. Коштоянц Х. С. Очерки по истории физиологии растений в России. 

(Научно-популярная серия). Москва: Изд-во АН СССР, 1946. 493 с. 

56. Фармацевтична енциклопедія голова ред. ради та автор передмови В. П. 

Черних; Нац. фармац. ун-т України. 2-ге вид., переробл. і доповн.  Київ: 

МОРІОН, 2010. 132 с. 

57. Турова А. Д., Сапожникова Э. Н. Лекарственные растения СССР и их 

применение. Изд. Ill. Минск: "Медицина", 1982. С. 63−66. 

58. Химический анализ лекарственных растений/ под ред. Н. И. Гринкевич, 

Л. Н. Сафронич. Москва: Высш. шк., 1983. 176 с. 

59. Машковский М. Д. Лекарственные средства: в 2-х т. Киев: Новая Волна, 

1990. Т.1. 540 с.; Т.2. 608 с. 

60. Барнаулов О. Д. Введення ЄІАС у фітотерапію. Київ: Видавництво, 

1999. 160 с. 

61. Основи фармакогнозії і фітотерапії / Т. П. Гарник, В. М. Князевич, В. А. 

Туманов, Л. В. Андріюк, Я. А. Соцька, В. О. Петріщева, К. В. Гарник, І. 

В. Білоусова, Т. М. Козименко.  Житомир: Рута, 2015. 123 с. 

62. Товстуха Є.С. Фітотерапія. Київ: Оріяни, 2000. 68 с. 

63. Гарна С. В., Владимирова І. М.,. Бурд Н. Б. та ін. Сучасна фітотерапія: 

навч. посіб. Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. 280 с. 

64. Ковальов В.М., Павлій О.І., Ісакова Т. І. Фармакогнозія з основами 

біохімії рослин. Харків, 2004. 104 с. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Application%20Data/Microsoft/Word/Zarzyczka%20g%20HYPERLINK%20%20%20http:/www.skpg.gliwice.pl/publikacje/harnas-numery-1-16/zarzyczka-gorska-cortusa-matthioli-l/órska%20(Cortusa%20Matthioli%20L.)
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Application%20Data/Microsoft/Word/Zarzyczka%20g%20HYPERLINK%20%20%20http:/www.skpg.gliwice.pl/publikacje/harnas-numery-1-16/zarzyczka-gorska-cortusa-matthioli-l/órska%20(Cortusa%20Matthioli%20L.)
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Application%20Data/Microsoft/Word/Zarzyczka%20g%20HYPERLINK%20%20%20http:/www.skpg.gliwice.pl/publikacje/harnas-numery-1-16/zarzyczka-gorska-cortusa-matthioli-l/órska%20(Cortusa%20Matthioli%20L.)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


160 
 

65. Ивашин Д. С., Катина 3. Ф., Рыбачук И. 3., Иванов В. С, Бутенко Л. Т 

Лекарственные растения Украины. Киев: "Урожай", 1974. 360 с. 

66. Кархут В. В. Ліки навколо нас.  4-е вид. Київ: Здоров’я, 2001. 232 с. 

67. Георгиевский В.П., Комиссаренко Н.Ф., Дмитрук С.Е. Биологически 

активные вещества лекарственных растений Новосибирск: Наука, 1990. 

333 с. 

68. Загайко А. Л., Гонтова Т. М., Ільїнська Н. І., Гордєй К. Р. Теоретичні та 

практичні аспекти дослідження лікарських рослин: матеріали ІII 

міжнародної науково-практичної iнтернет-конференції (м. Харків, 

26−28 листопада 2018 р.) Харків: Вид-во НФаУ, 2018. 241 с. 

69. Попова Н. В., Діхтярьов С. І., Литвиненко В. І. Лікарські властивості 

лютеоліну. Фітотерапія. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fch_2011_1_12. 

2011. № 1. С.53−59. 

70. Вичканова С.А., Крутикова Н. М. Сангвиритрин в лечении 

инфекционно-воспалительных заболеваний лор-органов. Врач. 2012. № 

6. С.73−78. 

71. Лекарственные растения. 1 электрон. Опт. Диск (CDROM) – Falcson – 

Technology, ЗАТ “Новый диск», 2004. 158 с.  

72. Аннамухаммедова О. О., Аннамухаммедов А. О. Навчальний посібник з 

нормативної дисципліни "Лікарські рослини". Житомир: Вид-во ЖДУ 

ім. І. Франка, 2014. 202 с. 

73. Михайленко Е. Т., Радзинський В. Є., Захаров К. А. Лікарські рослини. 

Київ: Здоров’я, 1984. 136 с. 

74. Шпиленя С. Е., Влияние светового и температурного факторов на 

биологию развития и динамику накопления действующих веществ в 

белладонне и белене. № 15. Киев: Агрохимия. 1989. 179 с.  

75. Сидельников Н. И., Конон Н.Т. Элементы агротехнологии возделывания 

белладонны в Белгородской области.. Агро XXI. №1−3. Москва, 2007. 41-

42 с.  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fch_2011_1_12


161 
 

76. Coulsen J.T., Griffin W.I. Alcaloids from Duboisia myoporoides. v. 16, №2. 

Planta medica. 1998. 174−176 р.  

77. Матяш В. Г. Агротехніка вирощування лікарських рослин. URL: 

https://propozitsiya.com/ua/agrotehnika-viroshchuvannyalikarskih-roslin 

78. Климахин Г. И. Интродукционные исследования – научная основа 

развития лекарственного растениеводства. Сб. научных трудов, 

посвященный 70-летию ВИЛАРа. «Лекарственное растениеводство». 

Москва, 2000.С. 17−31 .  

79. Verpoorte, R. Biotechnology for the production of plant secondary 

metabolites R. Verpoorte, A. Contin, J. Memelink.  Phytochemistry Revievs. 

Vol. 1. 2002. 13—25 р. 

80. Терехин А. А., Вандышев В. В. Технология возделывания 

лекарственных растений: учеб. пособие.  Москва : РУДН, 2008. 201 с. 

81. Порада О. А., Глущенко Л. А. Основні етапи вивчення колекційних 

зразків лікарських рослин. Таврійський науковий вісник. Вип. 52. 2007. 

С.133−138. 

82. Парахов Н. В., Горбачев И. В. Вопросы агротехники возделыванния 

лекарственных культур, ч 2. Москва, 2008. 254 с. 

83. Бондаренко А. К. Біологічні особливості перспективних зразків насіння 

беладони звичайної. Сімферополь: СНУ, 2006. 15 с. 

84. Полуденный Л. В., Терехин А. А., Маланкина Е. Л. Перспективные 

лекарственные культуры. Москва : Издательство МСХА, 2001. 40 с. 

85. Халмуратов П. В., Каракалпакстана П. К., Халмуратов Г. А., 

Кутлымуратова Л. К., Биоэкологические особенности Atropa belladonna 

L. при интродукции в условиях Романова. Вестник науки и образования. 

Т. 1. №3 (27). 2017.С. 30−32.  

86. Кутлымуратова Г. А. Вопросу интродукции лекарственных растений в 

условиях Республики Крым. Аспирант и соискатель. № 4 (76). 2013.С. 

88−90.  

https://propozitsiya.com/ua/agrotehnika-viroshchuvannyalikarskih-roslin


162 
 

87. Bhat B. K., Dhar A. K., Seed domancy in Atropa belladonna L.  Indian J. 

anr. Sc. Vol. 41.№9. 1971. 161−164 p. 

88. Parr A., Payne J., Eagles J. Variation in tropaqne alkaloid accumulation 

within the Solanaceae and strategies for its expoitation Phytochemistry. 1990. 

V.29. № 8. 2545−2550 р. 

89. Бушковска Л. М., Пушкіна Г. П., Климахин Г. І. Шляхи вдосконалення 

захисту лікарських рослин від шкідливих організмів: матеріали 

Міжнародної наукової конференції, присвяченої 75-річчю ВІЛАР. 

Москва: 2006. С.367−370. 

90. Дроздовская Л. С. Защита лекарственных культур от вредителей, 

болезней и сорняков. Москва , 1986. С.77−86. 

91. Райнхардт Ф. Растения в органической химии. Литва: "Химия", 1973. 12 

с. 

92. Орехов А. П. Химия растительных алкалоидов. 2-е изд., Москва : Изд-во 

АН СССР, 1955. 56 с. 

93. Бойко А. Л., Муж Г. В., Сенчугова Н. А. та ін. Здорові лікарські рослини. 

доп. Херсон : ПЛЮС, 2012. 215 с. 

94. Дем’янюк О. С., Глущенко Л. А. Лікарські рослини: традиції та 

перспективи. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2016.  № 

4. С. 87−93. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/stopnsr_2016_4_16. 

95. Ториков В. Е., Мешков И. И. Технология возделывания ипользования 

лекарственных растений. Ростов: Изд.Феникс, 2006. 283 с. 

96. Сидельников Н. И. Atropa belladonna L. Международная научная 

конференция, посвященная 75-летию Всероссийского научно-

исследовательского института лекарственных растений «Лекарственное 

растениеводство». 2006. С.187−190 . 

97. Горбань А. Т., Горлачева С.С., Кривуненко В.П. Лекарственные 

растения: вековой опыт изучения и возделывания. Полтава, 2004. 232 с. 



163 
 

98. Самылиной И. А., Северцева В.А. Лекарственные растения 

государственной фармакопеи. Фармакогнозия. Ч. 2. Москва: Медицина, 

2003. 136 с. 

99. ДСТУ 4138-2002.  [Чинний від 2004-01-01].  Київ: Држспоживстандарт 

України, 2003. 269 с. 

100. Васюта Г. Г., Тимашева Л. А., Кирюшко О. Н. Посівні якості насіння 

анісу в залежності від їх місцезнаходження: матеріали конференції 

«Селекція ефірноолійних культур, технологія їх вирощування і 

переробки». Сімферополь,1984. С. 91−96 . 

101. Taj-uddin, Channa O.N, Gulati B.C. Effect of harvesting technique on yield 

of Belladonna Herb and mortality rate. Indian J. Vol. 39. №1. Pharm, 1977. 

15−17 p. 

102. ДСТУ 4841:2007. Насіння лікарських культур (беладона, валеріана 

лікарська, вовчуг польовий). Сортові та посівні якості «Український 

науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, 

сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»), 2009. 6 с. 

103. Studzinski A., Mikolajewicz M. Choroby i szkodniki roslin zielarskich. Wiad. 

Zielarskie. 1989. T. 31. №11. S. 7−9. 

104. Савенко Б. И., Бондаренко А. К. Возделывание лекарственных культур в 

условиях орошения в зоне Крыма. Обзорная информация.  №3. Москва: 

ЦБНТИ Медпрома, 1981.С. 31−40 . 

105. Сергеев А. Ю., Климахин Г. И., Пушкина Г. П. Исследование способов 

повышения энергии прорастания и всхожести семян серпухи 

венценосной (Serratula coronata L.). Лекарственное растениеводство: 

мат. междунар. конференции, посвященной 75-летию Всероссийского 

научно- исследовательского института лекарственных и 

ароматических растений. 2006. С.179−182.  

106. Бушковская Л. М., Пушкина Г. П., идельников Н. И., Морозов А. И. 

Адаптация лекарственных культур к абиотическим и биотическим 



164 
 

стрессам. Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической 

химии». № 7. 2012. С.14−18. 

107. Підопригора В. С., Писаренко П. В. Практикум з основ наукових 

досліджень в агрономії. Полтава, 2003. 140 с. 

108. Yamasaki M., Saito K. In vitro induction of herbicide resistance in Atropa 

belladonna L. Biotechnology in agriculture and forestry. Vol. 36. Berlin etc., 

1996. 241−249 р. 

109. Кретович В. Л. Биохимия растений. Москва: Талком, 1990. 103 с. 

110. Кудринская И. В., Хазиева Ф. М., Пушкина Г. П., Сидельников Н. И. 

Использование регуляторов роста и микроудобрений для повышения 

семенной продуктивности белладонны. Вопросы биологической, 

медицинской и фармацевтической химии. №7. Москва: ВИЛАР, 2012. 

С.33−35. 

111. Регулятори роту рослин в землеробстві: збірник наукових праць/ за ред. 

академіка АІН України  А. О. Шевченка. Київ: 1998. 143 с. 

112. Лисиця А.В. Стимулювання проростання насіння полімерними 

похідними гуанідину. Наукові доповіді НУБіП. 2010.3 (19). С.13−17. 

113. Кудринская И.В., Хазиева Ф.М., Сидельников Н.И.  Изучение исходного 

материала Atropa belladonna L. для селекции в условиях Московской 

области. Сборник трудов школы молодых ученых «Экологическая 

генетика культурных растений». Казань, 2011. С. 223−226. 

114. Торосов В. Ю. Разработка и применение препаратов на основе янтарной 

кислоты. Ветеринария. № 3. 2009. С.48–51. 

115. Bohnert H. J., Nelson D. E., Jensen R. G. Adaptations to environmental 

stresses. Plant Cell. 1995. Vol. 7. 199–111 р. URL: 

https://doi.org/10.2307/3870060. 

116. Воронина Л. П. Оценка экзогенного действия фитогормона 24-эпибрас- 

синолида и его взаимодействие с гиббереллином (А3) 

Полифункциональность действия брассиностероидов: сборник научных 

трудов. Москва: «НЭСТ М». 2007.С. 128−139. 

https://doi.org/10.2307/3870060


165 
 

117. Хазиева Ф. М. Внутривидовая изменчивость популяций Atropa 

belladonna L. Успехи современной науки. Т. 2.  № 10. 2017.С. 149−156.   

118. Пушкина Г. П., Бушковская Л. М., Марчук Л. Т. Защитно-

стимулирующий эффект регуляторов роста на лекарственных культурах. 

Сб. науч. тр., посвященный 50-летию ботсада ВИЛАР «Генетические 

ресурсы лекарственных и ароматических растений» Москва: ВИЛАР, 

2001. С. 265−270. 

119. Misra A., Ramani N. Indentification of caffeic acid in the root of feefficient 

Japanese mint subjected to Fe stress: its action on Fe-chlorosis rotcovery 

Agrochimica. 2003. V. XXXVI. № 1-2. 93−99 р. 

120. Mercier H, Kerbauy G.B. Effects of Nitrogen Source on Growth Rates and 

Levels of Endogenous Cytokinins and Chlorophyll in Protocorms of 

Epidendrum conopseum .Plant Physiol. 1991. V. 138. Is.2. P. 195−199.  

121. Krug J. Ontogenetische und ekologishe Einflusse auf die Steroid- und 

Alkoloid- produktijn bei Solanum lanciniatum Ait und Atropa belladonna L. 

Jnaug-Diss. Vol. XI Giessen,1989. 197 р. 

122. Климчук О. В., Поліщук І. С., Мазур В. А. Лікарські рослини. 

Технологія вирощування: навч. посіб. Вінниця: 2012. 187 c. 

123. Николаева M. Г., Разумова М. В., Гладкова В. Н. Справочник по 

проращиванию покоящихся семян Литва: Наука, 1985. 148 с. 

124. Якушкина Н.И. Физиологические особенности гормональной регуляции 

роста растений на различных этапах онтогенеза и в различных условиях 

среды Влияние антропогенных факторов на функционирование 

биоценозов и их отдельные компоненты. М. 2005. С. 3−42. 

125. Benjamin B. D., Roja P. C., Heble M. R, Chadna M. S.. Multiple shoot 

cultures of Atropa belladonna: Effect of physico-chemical factors on growth 

and alkaloid formation. Plant Physiol. 1987, Vol. 129.  №1-2.  Р. 129−135. 

126. Пузина Т.И. Гормональная регуляция как основа целосности и 

продуктивности растительного организма: автореф.  дис. …д-ра с.-г. 

наук. Москва, 1999. 45 с. 



166 
 

127. Чайлахян М. Х. , Саркисова М. М. Регуляторы роста у виноградной лозы 

и плодовых культур.  Ереван: Изд. АНАрм. ССР, 1980.  188 с. 

128. Гущина, Е. Н. Использование янтарной кислоты в качестве стимулятора 

роста при выращивании саженцев облепихи. Київ : ЦАК, 2015. 176 с. 

129. Иванова, А. В., Султанова Г. Ф. Янтарная кислота в реабилитации 

новорожденных, перенесших асфиксию Вопросы современной 

педиатрии. Т. 5. № 2. 2006. 94 с. 

130. Блохин, Г. И., Блохина В.О., Селюкова Е. Н. Янтарная кислота и 

воспроизводительные качества самок норок. Аграрная наука. № 4. 2007. 

21 с. 

131. Илиева С. О. Интродуцированные лекарственные растения. Киев, 1990. 

77с. 

132. Защита лекарственных культур от вредителей, болезней и сорняков 

(Справочник). Москва, 2006. 111 с. 

133. Кудринская И. В., Ф.М. Хазиева И. В., Кудринская Н.И., Оценка 

биопродуктивности и повреждаемости основными вредителями 

селекционных образцов Atropa belladonna L.: материалы Х 

Международной научно-методической конференции «Интродукция 

нетрадиционных и редких растений». Ульяновск: 2012.С. 161−165. 

134. Мищенко Л. Т., Дунич А. А., Дащенко А. В. и др. Вирусные инфекции 

лекарственных растений и их влияние на содержание биологически 

активных веществ. Вопросы биологической, медицинской и 

фармацевтической химии. № 9. 2013. С. 20–25. 

135. Dorn K. Entomologische Beobachtungen an Arrnei-und Gewiirzpflanaen.il. 

PHARMAZIE, 1999. 14. H.5. S.282−293. 

136. Шаманская Л. Д. Достижения науки и техники АПК в защите растений. 

№ 7. Литва, 2009. С.12–14 . 

137. Быков В. А., Бушковская Л. М., Пушкина Г. П. Защита лекарственных 

культур от вредителей, болезней и сорняков. Москва: ВИЛАР, 2006. 110 

с. 



167 
 

138. Бушковська T. M., Пушкина Г. П., Бикова О. А. Нові підходи до захисту 

лікарських рослин від шкідників та хвороб. Фітосанітарні оздоровлення 

екосистеми: матеріали II з’їзду по захисту рослин. Санкт-Петербург. 

2005. С.113-114. 

139. Kamuro Y., Takatsuto S. Capability for and problems of practical uses of 

brassinosteroids. Brassinosteroids: Chemistry, bioactivity and applications. 

ACS Symp. Ser. Washington D.S. 1991. Р. 292−297.  

140. Спиридонова В. К., Богорада А. П., Мартыновская Н. М., Горлачева С.С. 

Вредители и болезни в Лесостепи Украины. Хим.-фарм. журнал. №5. 

1993. С. 75−78. 

141. Пушкина Г. П. Бушковская Л. М., Баланина М. В. Экологизация защиты 

лекарственных культур от вредных органи змов. Химический метод 

защиты растений. Состояние и перспективы повышения экологической 

безопасности. Санкт-Петербург. 2004. С. 266−268. 

142. Юсупова, А. И. Камзолова С. В., Козырева Ю. А. Вестник 

биотехнологии и физико-химической биологии имени Овчинникова. Т. 

2. 2006. С. 7–13. 

143. Ярошко М. Хвороби та регуляція рослин. Німецький аграрний центр, за 

матеріалами семінару К. Бремер, Х. Шонберга, спеціалістів 

N.U.AgrarGmbH, Німеччина. Агроном. №2 травень.2012. С. 40 – 43. 

144. Рекомендації з впровадження регуляторів росту рослин в сільськогоспо- 

дарському виробництві України. Високий врожай.  Київ, 2000. 32 с. 

145. Максимовских С. Ю., Голощапова А. П. Примнение стероидных 

гликозидов в защите растений «Фитосанитарная оптимизация 

агроэкосистем»: материалы III Всероссийского съезда по защите 

растений. Санкт-Петербург. 2013. С.220− 222.  

146. Авраменко С., Красиловець Ю., Цехмейструк М., Глубокий О., Шелякін 

В. Передпосівна обробка насіння. Агробізнес сьогодні. № 15–16. Київ, 

2013.С. 20–23. 



168 
 

147. Дащенко А. В. Моніторинг вірусних хвороб лікарських рослин родини 

Asteraceae. Карантин і захист рослин. № 1. Київ, 2014. С. 10−14.  

148. Гаммерман О. С. Лекарственные растения. Москва: Высшая школа, 

1990. 110 с. 

149. Глущенко Л. А. Поширення та шкідливість захворювань лікарських 

рослин .Таврійськ. наук. вісн. Ч.2. №80. 2012. С. 108−112. 

150. Методика проведення кваліфікаційної експертизи сортів лікарських та 

ефіроолійних рослин на придатність до поширення в Україні Київ: Наук. 

думка, 2016. 134 с. 

151. Сидоренко О. І., Гамаюнов В. Є. Методичні вказівки по проведенню 

лабораторних занять по ґрунтознавству та меліоративному 

ґрунтознавству.  Херсон,1995. 56 с. 

152. Савенко Б. И., Бондаренко А. К. Возделывание лекарственных культур в 

условиях орошения в зоне Крыма Обзорная информация. №3. Москва: 

ЦБНТИ Медпрома, 1991. С. 31−40. 

153. Рудник-Іващенко О. І., Ярута О. Я., Кременчук Р. І. Екологічно безпечні 

технології захисту лікарських та ефіроолійних культур від шкідливих 

організмів: науково-практичні рекомендації. Міжвідомчий науковий 

збірник «Садівництво». № 73. Київ 2018р. 171 с. 

154. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначання якості: 

ДСТУ 4138-2002. Київ: Держспоживстандарт України, 2003. 173 с. 

155. Методика проведення кваліфікаційної експертизи сортів квітково- 

декоративних, ефіроолійних, лікарських та лісових рослин на 

придатність до поширення в Україні.  Київ, 2007.134 с. 

156. ДСТУ 4138-2002 Насіння сільськогосподарських культур. Методи 

визначення якості. Держспоживстандарт України від 28 грудня 2002 р. 

№ 31. 

157. Методика проведення експертизи сортів беладони звичайної (Atropa 

belladonna L.) на відмінність, однорідність та стабільність/ під ред. 

Ткачик С. О. вид. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 156 с. 



169 
 

158. Ничипорович Н.А. Фотосинтез и вопросы продуктивности растений. 

Москва: АН СССР, 1963.  64 с. 

159. Куперман Ф. М. Морфофизиология растения. Москва: Высшая школа, 

1984. 240 с. 

160. Трибель С. О. Методика випробування і застосування пестицидів/ за ред. 

проф. С. О. Трибеля  Київ: Світ, 2001. 447 с. 

161. Шумік С. А., Таран Н.Ю., Драта М.В., Мусієнко М. Я. Біостимулятори 

для рослин. Захист рослин. №2. 1998.-11 с. 

162. Починок Х. Н. Методы биохимического анализа растений. Киев: 

Наукова думка, 1986. С.192–218.  

163. Эрмантраут Э. Р. Статистический анализ многофакторных 

экспериментов.. Полевые эксперименты для устойчивого развития 

сельской местности.  Санкт-Петербург. Пушкин, 2009. С.70−73.  

164. Афифи А. А., Эйзен С. П. Статистический анализ. Подход с 

использованием ЭВМ.  Москва: Мир, 1992. 488 с. 

165. Мартьянов В. П. Методические указания для подготовки и написания 

дипломных проектов (работ) по экономической и энергетической оценке 

результатов исследований: методические рекомендации. Харьков, 1996. 

32 с. 

166.  Шерстобоева Е. В. Современные микробные препараты длясельского 

хозяйства. Оптимізація структури агроландшафтів і раціональне 

використання ґрунтових ресурсів. Київ, 2000. С. 92–93. 

167. Драговоз В. К., Крючкова І. В., Курчій Л. О., та ін. Регулятори росту на 

основі природної сировини та їх застосування в рослинництві. Київ: 

Логос, 2006. 176 с. 

168. Шаин С. С. Биорегуляция продуктивности растений. Из-во «Оверлей». 

Москва, 2005. 228 с. 

169. Васудеван Д. Влияние среды на электросинтез янтарной кислоты на 

катод Ti/керамический оксид TiO2 Электрохимия.  2009. 115 с. 



170 
 

170. Bewley J. D. Seed germination and dormancy. Plant Cell. 1997. Vol. 9. Р. 

155–166. 

171. Чайлахян М. Х., Иванова И. А. Влияние гибберелловой кислоты и 

ретарданта ССС на рост и развитие растений в зависимости от длины 

дня Известия ин-та физиологии растений «Методий Попов». Болг АН. 

№16. 1970. С.45−64.  

172. Ярошко М. Фітогормони та фітогормональна регуляція рослин. 

Німецький аграрний центр, за матеріалами семінару К. Бремер, Х. 

Шонберга, спеціалістів N.U. AgrarGmbH, Німеччина,2012.С. 40 −43. 

173. Савенко Б. И., Бондаренко А. К. Возделывание лекарственных культур в 

условиях орошения в зоне Крыма Обзорная информация. №3 

Симферополь: ЦБНТИ Медпрома, 2011. С.31−40.  

174. Рудник-Іващенко О. І., Ярута О. Я. Вивчення норм висіву беладони 

звичайної (Atropa belladonna L.) з метою введення в культуру в умовах 

Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського Національного 

університету садівництва. Вип. 87 (ч. 1). Умань, 2015. С. 171−175. 

175. Рудник-Іващенко О. І., Ярута О. Я. Ефективність застосування 

стимуляторів для проростання насіння беладони звичайної. Вісник 

аграрної науки. №4.  2016. С. 28−32. 

176. Генри Т. А. Химия растительных алкалоидов Москва, 2016.С. 92-93.  

177. Балашова Н. Н., Жученко А. А. Регуляция устойчивости фитопатосистем 

с помощью вторичных метаболитов. Сельскохозяйственная биология. 

2004. №1. С. 3−14. 

178. Шаин С. С. Биорегуляция продуктивности лекарственных и 

ароматических культур Лекарственное растениеводство. Сб. науч. тр., 

посвященный 70-летию ВИЛАР. Москва, 1990. С. 68−77. 

179. Брановицька Т. Ю. Дія гібереліну на ріст, розвиток та деякі біохімічні 

показники сортів винограду 2001 года: автореф. дис... канд. с.-г. наук. 

Ялта, 2001. 17 с. 



171 
 

180. Ярута О. Я. Використання біопрепаратів для розмноження беладони 

звичайної (Atropa belladonna L.) розсадним способом: матеріали 

науково-практичної конференції молодих учених і спеціалістів 

«Актуальні проблеми та інновації в сучасному землеробстві» до 100-

річчя Національної академії аграрних наук України. Київ: ТОВ 

«ТВОРИ», 2019. С. 141 −143. 

181. Бейдеман І. Н. Вивчення фенології рослин. Польова геоботаніка.  

Москва: Вид-цтво АН СССР, 1960. С. 333−366. 

182. Бондаренко А. К. Растительные ресурсы Крыма. Симферополь: Тавком, 

2016. 340 с. 

183. Хазиева Ф.М., Коротких И. Н., Морозов А.И., Сидельников Н.И. Итоги и 

основные направления селекции лекарственных и ароматических 

культур: материалы Международной научно-практической 

конференции, посвященной 85-летию ВИЛАР «Биологические 

особенности лекарственных и ароматических растений и их роль в 

медицине». 2016. С. 132 – 137.  

184. Рудник-Іващенко О. І., Ярута О. Я. Вплив норм висіву беладони (Atropa 

belladonna L.) на продуктивність в умовах Лісостепу України. Наукові 

доповіді НУБіП України. № 5(81) Київ, 2019. 171 с. 

185. Єжов В. М., Рудник-Іващенко О. І., Шобат Д. М., Ярута О. Я. Науково 

організаційні та економічні аспекти вирощування лікарських та 

ефіроолійних культур в Україні. Вісник аграрної науки. №11. 2014. С.16 – 

21. 

186. URL: https://zelen-svit.agrobiz.net/goods/biofungitsid-fitosporin-m-100-g-

pasta-profilaktika-gribkovyh-i-bakterialnyh-zabolevaniy-na-rasteniyah/ 

187. Ярута О. Я. Технологія вирощування беладони звичайної (Atropa 

belladonna L.):матеріали Науково-практична конференція «Новітні 

технології для конкурентоспроможного аграрного виробництва (27−29 

жовтня 2014 р.). «ННЦ «Інститут землеробства НААН» Київ, 2014. С. 

69. 

https://zelen-svit.agrobiz.net/goods/biofungitsid-fitosporin-m-100-g-pasta-profilaktika-gribkovyh-i-bakterialnyh-zabolevaniy-na-rasteniyah/
https://zelen-svit.agrobiz.net/goods/biofungitsid-fitosporin-m-100-g-pasta-profilaktika-gribkovyh-i-bakterialnyh-zabolevaniy-na-rasteniyah/


172 
 

188. Ярута О. Я., Динаміка ростових процесів в онтогенезі беладони 

звичайної (Atropa belladonna L.) залежно від площі живлення. 

Селекційно-генетична наука і освіта: матеріали міжнародної наук. 

конф., (м.Умань 16-18 березня 2016р.). Умань, 2016. С. 358−361.  

189. Ивашин Д. С. Лекарственные растения Украины. Киев: Урожай, 1991. С. 

60–62.  

190. Ahuja P. S.; Laiqur-Rahman; Bhargava S.C.; Banerjee S. Regeneration of 

intergenetic somatic hybrid plants between Atropa belladonna L. and 

Hyoscyamus muticus L. Plant. Sc., 1993; Vol. 92. №1. Р. 91−98. 

191. Овсянников А. С. Метод оценки активности фотосинтеза листвы 

плодовых культур. Программа и методика сортоизучения плодовых, 

ягодных и орехоплодных культур /под общ. ред. Г. А. Лобанова. 

Мичуринск : Изд-во ВНИИС им. И. В. Мичурина, 1993.С. 332–339 с. 

192. Трулевич, Н. В. Эколого-фитоценотические основы интродукции 

растений. Москва: Наука, 1991. 213 с. 

193. Рудник-Іващенко О. І. Продуктивність фотосинтезу в рослин проса за 

фазами його розвитку на різних фонах мінерального живлення. Наукові 

доповіді НУБіП. №3(15). 2009. 10 с. 

194. Carvalho M. L. Brito J., Barreois M. A. Study of trace element concentration 

by EDXRF spectrometry M.L. Carvalho, V. 27. X-Ray Spectrometry. 1998. 

198–204 р. 

195. Zayat M. M., Hommady M. H., Mostafa M. A., Shafie S. A. Effect of potato 

virus y infection on Atropa belladonna L. Plant heignt, yiela alkaloids and 

free amino acids contents Proc. 3 Conf. agricultural development reseach. 

Cairo,1990. Р. 439−451. 

196. URL:http://btu-center.com/products/promisloviy-sektor/353/ 

197. Коренєва А. А. Біологічні властивості вірусів лікарських рослин:  

автореф. канд. біол. наук. Київський національний університет ім. 

Тараса Шевченка. Київ, 2009. 24 с. 

198. URL:https://biopreparaty.biz.ua/products/mikosan-v 

http://btu-center.com/products/promisloviy-sektor/353/
https://biopreparaty.biz.ua/products/mikosan-v


173 
 

199. Ярута О. Я. Біологічна класифікація лікарської рослини беладони 

звичайної (Atropa belladonna L.) поширення та застосування. (13 жовтня 

2017 р.) м. Київ. Український інститут експертизи сортів рослин. 

Сучасний стан та гармонізації назв культурних рослин у системі UPOV. 

Київ,  2017. С. 56. 

200. URL:https://sadogorod.biz.ua/catalog/biozashchita_rasteniy/udobrenie_dobry

y_khozyain_posle_tsveteniya_i_do_sbora_urozhaya_1000_ml/ 

201. Ярута О. Я. Оцінка біопродуктивності та ушкоджуваності рослин 

беладони звичайної першого року вегетації:матеріали тез 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Генетика та селекція в 

сучасному агрокомплексі» (м. Умань 16 жовтня 2020 р.). Умань, 2020. 

С. 200. 

202. Рудник-Іващенко О. І., Ковалишин І. Б., Ярута О. Я. та ін. 

Мікробіологічна складова культури лікарських рослин: матеріали 

Міжн. науково-практич. конференції "Фундаментальні та прикладні 

аспекти інтродукції рослин у реаліях євроінтеграції", Національний 

ботанічний сад ім. М.М.Гришка (м. Київ, 9-11 жовтня 2018 р.). Київ, 

Ліра-К. С. 205−207. 

203. Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Т. Защита растений. Москва: 

Республика, 1992. 83 с. 

204. Ярута О. Я. Біологічна та господарська ефективність біопрепаратів до 

хвороб (Atropa belladonna L.):матеріали тез Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Генетика і селекція в сучасному 

агрокомплексі» 26 червня 2018 року. Уманський національний 

університет садівництва Національний дендрологічний парк «Софіївка» 

НАНУ Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. 

Вавилова.  Умань. 2018. С. 188. 

205. Лавров С. Б. Глобальные проблемы современности. Львов, 2003. С. 

17−21. 

https://sadogorod.biz.ua/catalog/biozashchita_rasteniy/udobrenie_dobryy_khozyain_posle_tsveteniya_i_do_sbora_urozhaya_1000_ml/
https://sadogorod.biz.ua/catalog/biozashchita_rasteniy/udobrenie_dobryy_khozyain_posle_tsveteniya_i_do_sbora_urozhaya_1000_ml/


174 
 

206. Кропоткина, В. В. Влияние сверхмалых доз органических кислот на рост 

и развитие ряда двудольных растений: автореф. дис… канд. биол. наук. 

Алт. гос. ун-т.  Барнаул, 2009. 22 с. 

207. URL:www. golden-yc.narod.ru/pages/13.html 

208. Index Fungorum. URL: http://www.indexfungorum.org. 

209. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища 

в Україні. Київ: Видавництво Раєвського, 2008. 129 с. 

210. Минуллин Р. Г., Назаренко В. И., Зыков Е. Ю., Пигалова Н. В., Антонец 

А. А., Саляхиев Л. Р., Ильдерханов А. Г. Методические аспекты 

мониторинга электромагнитных полей на территории населенных 

пунктов. Гигиена и санитария.№ 4.1995. С.25−27. 

211. Borrini-Feyerabend, G. 2004. Governance of protected areas, participation 

and equity. In Biodiversity Issues for Consideration in the Planning, 2016. 

157−164 р. 

212. Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля.  2-ге вид., 

допов. Львів: Норма, 2002. 416 с. 

213. Чернявський І. Ю., Єременко В. Г., Петров С. І. Аналітичні засоби 

радіаційної розвідки та контролю довкілля: навчальний посібник.  

Харків: ХІТВ, 2005. 222 с. 

214. Кононенко Л. А., Мельников В. И.,. Скотников П. В, Скотникова Л. П. 

Влияние производных препаратов на продуктивность пасленовых. № 3. 

2010. С. 9−12. 

215. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища 

в Україні. Київ: Видавництво Раєвського, 2019. 102 с. 

216. Rudnyk-Ivashchenko O. I., Yaruta O.Ya., Specificity of heavy metals 

distribution in Atropa belladonna plants. Agricultural Science and Practice. 

Vol.3 No.3 . 2016. P 66−72.DOI: https://doi.org/10.15407/agrisp3.03 

217. Ярута О. Я. Особливості накопичення важких металів рослинами (Atropa 

belladonna L.) в зоні Лісостепу України: матеріали науково -практичної 

конференції молодих вчених і спеціалістів «Наукові основи ефективного 

http://www.indexfungorum.org/
https://doi.org/10.15407/agrisp3.03


175 
 

розвитку галузі землеробства та використання земельного потенціалу 

України» (м. Київ, 1−3 листопада 2016 р.). Київ, 2016. С. 15. 

218. Ярута О. Я. Сорти нової генерації беладони звичайної (Atropa belladonna 

L.): матер. IV Міжн. наук.-практ. конференції молодих вчених і 

спеціалістів «Селекція, генетика та технології вирощування 

сільськогосподарських культур» 26 квітня 2016р. с. Центральне. 2016. С. 

125. 

219. Емерсон Г. Дванадцять принципів продуктивності рослин. Москва. 

Економіка.1992. С.15−26.  

220. Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні у 

2018 р. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України. Киïв: 

2018. 366 с. 

221. Ярута О.Я. Госпдарсько економічна оцінка сортів беладони звичайної 

(Atropa belladonna L.) Прекрасна пані та Красавка. Міжвідомчий науковий 

збірник «Садівництво». № 74. 2019. С. 171−177. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D1%8C


176 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

 



177 
 

Додаток А 

Погодні показники за 2015 р. (за інформацією метеостанції ІС НААН) 

Показники 

Місяці 

Січень Люти

й 

Березень Квітень Травень Червен

ь 

Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Груден

ь 

t сер., ºС -0,8 -1,2 5,0 8,9 15,5 19,8 21,2 21,4 17,2 6,4 4,2 1,4 

t max, ºС 7,6 8,2 15,0 24,7 29,8 31,9 34,4 33,7 35,6 23,9 13,6 10,9 

t min, ºС -19,0 -4,0 -4,9 -2,7 4,1 7,6 9,9 8,8 6,2 -6,3 -3,9 -11,7 

К-сть опадів, 

мм 
30,3 9,6 44,6 7,7 26,4 4,2 37,8 5,8 19,8 33,6 49,2 32,4 

Швидкість 

вітру сер., м/с 
0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,9 0,9 1,6 2,3 

Сума активних 

температур 10 

ºС і вище 

0 0 20,4 192,0 479,8 595,5 657,2 663,4 516,0 76,3 0 0 

ГТК 0 0 21,8 0,4 0,6 0,07 0,6 0,09 0,4 4,4 0 0 

Сума 

активних 

температур 10 

ºС і вище за 

рік 

3200,8 

Сума опадів за 

рік, мм 
301,4 

ГТК за рік 0,56 (недостатнє) 
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Додаток Б 

Погодні показники за 2016 р. 

(за інформацією метеостанції ІС НААН) 

Показники Місяці 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 

t сер., ºС -5,9 1,8 3,6 11,9 15,1 20,3 21,8 20,2 14,8 6,0 0,8 -1,9 

t max, ºС 6,6 11,4 14,4 24,4 25,5 33,5 34,9 32,2 29,3 25,4 13,5 6,2 

t min, ºС -21,9 -4,6 -5,8 -0,5 4,5 6,2 9,6 9,8 4,2 -2,9 -11,6 -13,0 

К-сть опадів, мм 29,4 41,5 25,2 44,2 103,6 21,6 42,0 26,8 7,2 74,4 14,4 26,2 

Швидкість вітру 

сер., м/с 

2,1 2,3 2,1 1,6 0,9 0,9 1,0 0,8 0,6 3,3 2,0 2,4 

Сума активних 

температур 10 ºС і 

вище 

0 0 0 269,3 458,2 607,9 675,1 626,2 398,0 74,2 0 0 

ГТК 0 0 0 1,64 2,26 0,36 0,62 0,43 0,18 8,3 0 0 

Сума активних 

температур 10 ºС і 

вище за рік 

3109 

Сума опадів за рік, 

мм 

456,5 

ГТК за рік 1,47 (оптимальне) 
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Додаток В 

Погодні показники за 2017 р. 

(за інформацією метеостанції ІС НААН) 

Показники Місяці 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 

t сер., ºС -5,3 -3,2 5,6 10,0 14,6 19,7 21,0 21,7 16,6 8,3 2,8 1,6 

t max, ºС 3,4 9,7 17,1 26,0 20,6 33,1 33,4 34,5 32,9 20,5 11,0 9,2 

t min, ºС -18,6 -18,2 -1,6 -0,4 -2,0 6,0 7,7 4,6 0,9 -1,5 -7,2 -3,3 

К-сть опадів, мм 15,4 20,2 13,2 20,8 20,0 16,4 41,7 41,8 26,0 65,3 47,8 57,2 

Швидкість вітру 

сер., м/с 

2,1 2,1 2,0 2,2 1,1 1,2 1,0 0,8 0,9 1,2 1,3 1,5 

Сума активних 

температур 10 ºС і 

вище 

0 0 32,6 174,3 433,2 590,3 650,3 671,3 519,6 148,1 0 0 

ГТК 0 0 4,1 1,2 0,46 0,28 0,64 0,62 0,5 4,41 0 0 

Сума активних 

температур 10 ºС і 

вище за рік 

3219,7 

3109 

Сума опадів за рік, 

мм 

385,8 

ГТК за рік 1,2 (оптимальне) 
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Додаток Г 

Погодні показники за 2018 р. 

(за інформацією метеостанції ІС НААН) 

Показники Місяці 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 

t сер., ºС -2,4 -3,9 -2,1 12,9 18,4 20,4 21 23,4 16,6 11,1   

t max, ºС 6,6 3,8 7,6 27,4 31,1 31,3 29,8 32,9 30,3 29   

t min, ºС -16,9 -21,3 -14,8 0,7 6,8 6,7 9,7 10,8 0,3 1,2   

К-сть опадів, мм 12,2 11,6 21,8 8,8 30,0 92,6 84,5 24,2 32,5 14,6   

Швидкість вітру 

сер., м/с 

1,3 1,4 1,9 2,0 1,0 0,8 0,6 0,3 0,5 0,9   

Сума активних 

температур 10 ºС і 

вище 

0 0 0 360,2 571,2 612,0 650 724 473 280   

ГТК 0 0 0 0,2 0,53 1,51 1,3 0,33 0,9 0,52   

Сума активних 

температур 10 ºС і 

вище за рік 

3670,4 

Сума опадів за рік, 

мм 

332,8 

ГТК за рік 0,9 (недостатнє) 
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Додаток Д 

Поширення та інтенсивність розвитку хвороб беладони звичайної 

 

Поширення хвороби (кількість уражених рослин або окремих їх органів 

у відсотку, від загальної кількості рослин, обстежених на площі ділянки) 

визначали за формулою: 

P =
Nn

No
×  100 %, де 

P – поширення хвороби; 

Nn − кількість уражених рослин у пробі; 

No − загальна кількість обстежених рослин у пробі; 

 

Інтенсивність розвитку хвороби на дослідному полі визначали як 

середньовиважений показник у балах: 

І(бали) =
∑(nn1+nn2+nn3+nn4+nn5)

∑ n
, де 

n – кількість обстежених рослин;  

nn – сума добутків кількості уражених рослин на відповідний бал 

інтенсивності хвороб. 
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Додаток Ж 

 

Вплив норм висіву на господарсько-цінні ознаки рослин сорту 

Красавка, середнє за 2015–2018 рр. 

Ознаки 
Норма висіву насіння, кг/га 

4 6 8 10 

Висота рослин, см 46,9 44,5 43,2 41,3 

Врожайність сировини 

т/га 
1,44 1,65 1,61 1,52 

Вміст алкалоїдів у 

біомасі, % 
0,46 0,42 0,41 0,39 

Врожайність насіння, 

кг/га 
49 47 43 36 

     
Вплив норм висіву на господарсько-цінні ознаки селекційного 

зразка 79-2, середнє за 2015–2018 рр. 

   

Ознаки 
Норма висіву насіння, кг/га 

4 6 8 10 

Висота рослин, см 67,8 65,1 63,8 60,5 

Врожайність сировини 

т/га 
1,61 1,82 1,58 1,49 

Вміст алкалоїдів у 

біомасі, % 
0,53 0,49 0,45 0,4 

Врожайність насіння, 

кг/га 
50 54 49 47 
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Додаток  К 

Вплив біостимуляторів формування листків беладони звичайної 

першого року вегетації (2016 р.) 

Варіант 

Параметри листків 

кількість діб після сівби, шт.  

60 90 120 

см2 
 % до 

контролю 
см2 

 % до 

контролю 
см2 

 % до 

контролю 

Сорт Красавка 

Контроль 

(стратифіковане 

насіння) 

20,9+0,85 100 74,8±2,28 100 80,5±5,21 100 

Гіберелінова 

кислота 
28,3+1,34 138 98±4,13 132 89,1±7,95 110,7 

Бурштинова 

кислота 
23,6±1,21 112 81,4±3,61 110 79,3±6,42 112,4 

Селекційний зразок 79-2 

Контроль 

(стратифіковане 

насіння) 

23,6+0,77 100 83,2±3,62 100 84,1±3,17 100 

Гіберелінова 

кислота 
29,1+1,34 139 109±4,50 131 104,3±8,39 85,4 

Бурштинова 

кислота 
27,2±1,42 119 92,3±4,01 114 94,4±7,84 94,4 
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Додаток Л 

Вплив біостимуляторів на формування листків беладони звичайної 

першого року вегетації (2017 р.) 

Варіант 

Параметри листків 

кількість діб після сівби, шт.  

60 90 120 

см2 
 % до 

контролю 
см2 

 % до 

контролю 
см2 

 % до 

контролю 

Сорт Красавка 

Контроль 

(стратифіковане 

насіння) 

27,3+1,24 100 97,6±3,12 100 96,7±6,15 100 

Гіберелінова 

кислота 
35,6+1,43 129 121,4±5,31 124 116,5±7,19 76,5 

Бурштинова 

кислота 
34,2±1,31 125 118,7±4,70 121 115,0±9,18 77,5 

Селекційний зразок 79-2 

Контроль 

(стратифіковане 

насіння) 

29,4+1,24 100 107,1±3,91 100 105,3±7,24 100 

Гіберелінова 

кислота 
37,3+1,99 125 130,2±5,39 121 127,6±9,17 69,8 

Бурштинова 

кислота 
36,8±2,11 121 128,7±6,28 119 125,2±8,54 71,2 
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Додаток М 

Вплив біостимуляторів на формування листків беладони звичайної 

першого року вегетації (2018 р.) 

Варіант 

Параметри листків 

кількість діб після сівби, шт.  

60 90 120 

см2 

 % до 

контрол

ю 

см2 

 % до 

контро

лю 

см2 

 % до 

контрол

ю 

Сорт Красавка 

Контроль 

(стратифіковане 

насіння) 

21,6+0,49 100 75,7±3,91 100 73,4±6,64 100 

Гіберелінова 

кислота 
30,8+1,44 139 101,0±5,41 135 105,8±8,18 84,2 

Бурштинова 

кислота 
26,6±1,37 114 85,1±4,01 113 71,4±6,42 124,8 

Селекційний зразок 79-2 

Контроль 

(стратифіковане 

насіння) 

24,0+0,85 100 84,7±4,02 100 89,1±6,37 100 

Гіберелінова 

кислота 
36,6+1,74 142 112,2±4,50 133 111,6±7,27 79,8 

Бурштинова 

кислота 
25,9±1,39 116 89,9±3,40 108 90,1±6,21 98,9 
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Додаток  Н 

Характеристика вимірних ознак рослини беладони звичайної за 

умов використання різних схем посадки за 2015−2018 рр. 

Схема  

посадк

и 

Рік 

дослідж

ення 

Висота 

рослини, см 

Кількість на рослині, шт. 

Діаметр 

плоду,см листків 

гілочок1-

го 

порядку 

плодів 

M±mM V % M±mM 
V 

% 
M±mM 

V 

% 
M±mM 

V 

% 
M±mM 

V 

% 

Сорт Красавка 

60 х 60 

2015 70,6±8,1 7,9 61±8,2 5,2 6±0,71 4,5 72±8,4 6,1 1,6±3,8 5,1 

2016 75,2±8,9 8,1 68±8,7 5,9 5±0,48 4,1 85±9,2 5,4 1,5±3,6 5,3 

2017 83,4±8,2 9,6 77±9,1 6,3 6±0,71 4,5 91±9,9 7,5 1,7±4,2 6,7 

2018 76,9±8,2 8,4 68,4±8,3 5,7 5±0,62 4,2 83±8,5 6,2 1,6±3,4 5,4 

60 х 50 

2015 78,2±8,9 6,1 59±4,2 4,7 7±4,6 2,9 88±9,7 6,5 1,6±3,6 5,7 

2016 81,5±9,4 6,5 61±7,6 5,5 7±4,6 2,9 86±9,1 5,7 1,8±4,9 7,0 

2017 85,8±9,8 7,4 75±8,3 6,9 6±3,8 1,4 91±9,9 8,3 1,8±4,9 7,0 

2018 82,6±9,2 6,4 64,1±6,4 5,6 6±4,3 1,6 86±9,3 6,7 1,6±4,4 6,4 

50 х 50 

2015 82,9±4,4 3,1 58±4,0 8,1 5±0,48 4,1 92±9,8 7,4 1,7±4,2 6,7 

2016 97,6±7,2 6,2 76±9,1 6,8 6±0,71 4,5 88±9,7 6,5 1,7±4,2 6,7 

2017 91,3±6,5 3,6 71±8,2 6,7 4±0,39 3,8 85±9,2 5,4 2,0±5,3 7,5 

2018 90,4±4,3 4,2 68,5±7,3 7,1 5±0,48 4,3 88±9,3 6,2 1,9±4,3 6,8 

Селекційний зразок 79-2 

60 х 60 

2015 90,6±8,4 8,2 81±9,4 6,8 7±0,82 7,2 100±8,5 6,2 1,9±4,2 6,5 

2016 93,9±9,8 8,4 79±8,2 5,1 6±0,73 8,6 98±8,2 5,9 1,8±3,5 6,3 

2017 85,8±4,4 7,9 83±9,8 7,7 5±0,70 9,1 107±8,7 7,3 2,2±4,2 7,2 

2018 87,7±8,9 8,0 79±9,0 6,5 6±0,73 8,2 114±9,0 6,7 2,0±4,6 7,0 

60 х 50 

2015 94,8±9,5 7,9 89 ±8,1 6,4 8±0.85 6,2 123±9,5 5,7 2,0±4,6 7,0 

2016 99,4±9,1 9,2 95 ±9,3 5,8 7±0,82 6,5 138±9,8 7,5 2,4±4,9 7,8 

2017 96,7±8,2 9,0 90±9,1 8,3 7±0,82 7,2 125±9,6 6,9 2,5±4,9 8,3 

2018 97,5±7,1 9,1 93±9,8 6,2 7±0,82 6,4 114±9,0 5,6 2,7±4,4 6,2 

50 х 50 

2015 87,6±9,6 8,0 78±6,5 7,9 6±0,73 3,1 105±4,4 8,1 2,0±4,2 7,9 

2016 91,1±9,1 8,3 76±6,7 6,3 6±0,73 6,2 92±7,2 7,4 2,2±4,0 7,3 

2017 83,2±9,8 6,4 73 ±6,2 5,4 5±0,70 3,6 106±6,5 6,7 2,1±5,3 7,4 

2018 80,0±8,3 6,1 77±6,8 6,5 6±0,73 4,4 97±8,3 6,5 2,0±4,6 7,0 
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Додаток П 

Формування площі листкової поверхні рослинами беладони 

звичайної на різних схемах посвадки, середнє за 2015−2018 рр. 

Схема 

досліду 

 

Рік 

дослідження 

Довжина листка, 

см 

Ширина 

листка, см 

Площа 

листкової 

пластинки, см2
 

M±mM V, % M±mM V, % M±mM 
V, 

% 

Сорт Красавка 

60 х 60 

2015 16,8±0,33 4,4 5,8±0,23 3,8 70,07±0,25 3,5 

2016 18,2±0,41 4,8 6,8±0,21 3,9 74,85±0,34 4,3 

2017 17,4±0,36 4,6 6,3±0,18 3,4 73,14±0,29 3,8 

2018 17,9±0,38 4,3 6,9±0,22 3,5 72,84±0,31 3,7 

60 х 50 

2015 15,3±0,23 3,9 5,6±0,28 4,0 68,87±0,28 4,1 

2016 17,9±0,31 4,1 7,3±0,31 4,2 71,35±0,29 4,3 

2017 16,8±0,27 3,6 6,8±0,26 4,1 70,54±0,26 4,1 

2018 17,1±0,28 3,8 6,9±0,29 4,2 70,82±0,29 4,2 

50 х 50 

2015 17,6±0,34 3,5 5,4±0,22 4,5 76,75±0,34 4,2 

2016 18,8±0,42 3,7 6,4±0,24 4,3 77,68±0,32 4,0 

2017 19,3±0,35 3,6 6,9±0,24 4,1 78,35±0,29 4,4 

2018 19,7±0,52 3,7 7,2±0,26 4,7 79,85±0,35 4,3 

Селекційний зразок 79-2 

60 х 60 

2015 17,9±0,43 4,5 8,0±0,23 4,0 86,10±0,25 4,4 

2016 20,7±0,53 4,8 8,5±0,21 4,2 88,59±0,34 4,6 

2017 19,5±0,36 4,6 8,3±0,18 4,1 83,63±0,29 4,0 

2018 19,8±0,53 4,3 7,9±0,22 3,8 82,84±0,31 4,1 

60 х 50 

2015 23,5±0,28 4,1 7,3±0,20 4,4 82,68±0,34 4,5 

2016 21,7±0,26 4,0 8,0±0,23 4,8 80,51±0,31 4,3 

2017 20,9±0,53 3,8 7,7±0,24 4,3 79,46±0,28 4,2 

2018 24,3±0,25 4,2 7,6±0,23 4,1 80,79±0,32 4,3 

50 х 50 

2015 19,2±0,36 3,8 7,5±0,24 4,7 85,12±0,41 4,3 

2016 18,5±0,45 3,6 8,0±0,28 4,5 82,76±0,40 4,0 

2017 18,9±0,46 3,9 8,1±0,29 4,4 79,31±0,39 4,1 

2018 19,4±0,37 4,0 8,3±0,30 5,0 81,54±0,46 4,4 
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Додаток Р 

Вплив різних строків достигання плодів беладони на посівні якості 

насіння за 2015–2018 рр. 

Строк 

збору 

(дата) 

Рік 

дослідження 

Маса 1000 

насінин,г 

Енергія 

проростання, 

% 

Схожість 

насіння, % 

Перший 

(27.07) 

2015 1,48±0,07 81±3,2 95±4,0 

2016 1,55±0,06 82±3,3 96±4,3 

2017 1,59±0,07 83±3,3 96±4,1 

2018 1,64±0,08 83±3,4 97±4,2 

Другий 

(03.08) 

2015 1,43±0,04 83±3,0 92±3,4 

2016 1,49±0,04 83±3,0 94±3,6 

2017 1,51±0,05 85±3,3 95±3,5 

2018 1,54±0,06 84±3,2 95±3,7 

Третій 

(10.08) 

2015 1,35±0,05 82±2,7 91±4,3 

2016 1,39±0,07 83±2,9 92±4,4 

2017 1,43±0,08 82±2,7 93±4,6 

2018 1,42±0,07 84±2,8 92±4,5 

Четвертий 

(17.08) 

2015 1,21±0,03 82±2,7 88±3,6 

2016 1,25±0,04 83±3,1 89±3,9 

2017 1,29±0,05 84±3,5 91±4,2 

2018 1,26±0,04 83±3,6 88±3,3 

П’ятий 

(24.08) 

2015 1,06±0,01 80±2,7 84±4,0 

2016 1,07±0,02 81±2,8 85±4,1 

2017 1,05±0,03 82±2,9 85±4,2 

2018 1,09±0,04 81±2,7 86±4,3 
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Додаток С 
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Додаток Т 
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Додаток У 
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Додаток Ф

 


