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І.ОТАНІЧНОГО РОЗСАДНИКА ЖИТОМИРСЬКОГО  
НАЦІОНАЛЬНОГО АГРОЕКОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

It статті приведені результати досліджень по вивченню продуктивності 
Inula helenium L. залежно від року вегетації в умовах ботанічного розса- 
міика Житомирського національного агроекологічного університету.

I lie problem of introduction of Inula lielenium L. in the conditions of botanic 
seminary of Zhytomyr National Agroecological University was investigated.
I he preliminary research testifies that in the conditions of Central Polissya 
/on e  of Ukraine the most high-quality harvest of roots, green mass and seed 
of Inula helenium L. of high can be got on the second and third years of vege
tation of culture.

Вступ. В останні роки в зв’язку із змінами в експлікації земель, проведен
ням меліоративних робіт, застосування отрутохімікатів, техногенним забруд
ненням значних територій та некваліфікованим збором чисельність дикорос
тучих лікарських рослин в Україні значно скоротилась. В зв ’язку з цим вини
кає потреба в інтродукції найбільш цінних лікарських рослин та розробки 
технологій їх вирощування.

Аналіз останніх досліджень. Одна з найдавніших лікарських рослин, 
описаних Діоскоридом та ГІлінієм Старшим. Її застосували ще за часів Гіппо
крата у Стародавній Греції і Римі. Тисячоліттями використовувалась в на
родній медицині, починаючи з давніх слов’янських племен. Увійшла у старо- 
нинні українські легенди, пов'язані з любовними чарами, ворожбою і красою. 
Ганіше вважали, що дивосил надає людині не лише здоров'я, але й фізичної 
міцності. Козаки брали в походи сушені корені та настої оману [6].

Лікарською сировиною є кореневища та корені. Вони містять ефірну олію 
(1-3%), основною складовою частиною якої є геленін - суміш різних лакти- 
пів. Ефірна олія є добрим антисептиком, використовується також для арома
тизації консервних і рибних виробів. Крім цього, в коренях міститься велика 
кількість інуліну (до 44%), сліди алкалоїдів, сапоніни, слиз, гіркота, смоли, 
органічні кислоти, вітамін Е, пігменти тощо [5].

У науковій медицині кореневища використовують як відхаркувальне прн 
хворобах дихальних шляхів, як сечо-, жовчогінний і жовчотворний засіб. У

203



народній медицині - це одна з найпопулярніших лікарських рослин універса
льної дії. Ним лікують гастрити, виразки, малярію, туберкульоз, бронхіальну 
астму, діабет, простуду, хвороби серця, нирок, гіпертонію, виснаження, ли
хоманку, коросту, лишаї, рани, золотуху, жовтяницю. Він поліпшує травлен
ня і обмін речовин. Вирощують і як декоративну культуру [10].

У дикому стані оман високий розповсюджений в Західній Європі, Малій 
Азії, Росії та Україні. В Україні оман високий зустрічається повсюди в лісо
степовій зоні і росте по берегах річок, на зволожених луках [2].

Деякі препарати з оману високого використовують і у ветеринарній прак
тиці. Можливе використання коренів оману високого в комбікормовій про
мисловості при виготовленні комбікорму для різних видів сільськогосподар
ських тварин як профілактичний засіб для запобігання захворювань у них. 
Зелена маса, як показали наші дослідження, дає високий урожай і може за
стосовуватись при силосуванні кормів з іншими культурами, що обумовлює 
їх краще зберігання, а також для виготовлення сінажу, трав'яного борошна, 
брикетів, гранул тощо [3].

В літературі є деякі відомості про введення в культуру оману високого в 
Північні Голландії, Бельгії, Північній Америці [9]. в Казахстані та Росії [1| 
Введений в культуру оман високий за багаторічними даними давав високу 
продуктивність коренів, зеленої маси і насіння. У коренях і кореневищах 
оману високого міститься до 3% ефірної олії до складу якої входить суміш 
сесквітерпенових лактонів (алантолактон, ізоалантолактон, дигідроалантола
ктон) і алантонової кислоти [4].

Оман високий вивчався не лише як лікарська культура, а і як кормова, лі
карсько-кормова, профілактична, яка має бактерицидну та фітонцидну влас
тивість [3]. Вона може застосовуватись при силосуванні кормів з іншими 
культурами, що обумовлює їх краще зберігання, а також для виготовлення 
сінажу, трав'яного борошна, брикетів, гранул тощо.

Зелена маса оману високого характеризується високим вмістом поживних 
речовин, проте відомості про її використання в умовах Центрального Полісся 
України нами не виявлені. Рослина неотруйна, її охоче поїдають коні та кози 
[6]. Деякі препарати з оману високого використовують і у ветеринарній прак
тиці. Можливе використання ко{ енів оману високого в комбікормовій про
мисловості при виготовленні комбікорму для різних видів сільськогосподар
ських тварин як профілактичний засіб для запобігання захворювань у них.

Лабораторна схожість пасі іия оману досягає 90-95%, польова -  50-55% 
[5]. В культурі оман високий зисівають стратифікованим насінням (вологий 
пісок і насіння оману високо о перемішували в співвідношенні 1:5 і на снігу 
витримували на протязі зи м н о го  періоду - 2,0-2,5 місяці), (^ратифіковане 
насіння прискорює проростання і появу сходів.

Енергія проростання підготовленого насіння на шостий день становила 
88%. При підзимній сівбі сходи з’являються в першій декаді травня, або на 8
10 днів раніше, ніж при сівбі весною. Проростання насіння починається прн
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температурі 4-6°С, оптимальна температура 18-20°С [8].
Сходи оману високого розвиваються дуже повільно і посіви заростак 

б у р ’янами, або гинуть від ґрунтової кірки. В перший рік вегетації росли 
створюють розетку, яка складається з 6-14 листків. На другий рік оман вж 
кий в умовах культури скоро відростає і утворює генеративні органи. Ф; 
цвітіння наступає наприкінці липня - на початку серпня. Тривалість цвітін 
від розпускання перш ої квітки до в ’янення -  24-32 дні. Достигання насін 
спостерігається наприкінці серпня. Спочатку достигає насіння центральн 
кошиків, а потім бічних -  другого і третього порядку.

По мірі достигання насіння легко осипається і розноситься вітром. Нг 
кращий урожай насіння отримували на 2-3 році життя. Тривалість жит 
оману високого триває 12-15 років. По закінченні вегетації вся наземна чг 
тина стебел щ орічно відмирає. Зимують корені, а багатоголове кореневій 
формується на 2-3 рік життя [1].

Кращим строком збирання оману високого [7] є третя декада вересня 
перша декада жовтня. Окремі автори [9] рекомендують кращим строком зб 
рання коренів оману високого ранньовесняний період.

Методика досліджень. Для вивчення питань врожайності оману високо 
різних років вегетації в ботанічному розсаднику Ж итомирського націонал 
ного агроекологічного університету були закладені багаторічні досліди з рі 
ними схемами посадки. При виконанні досліджень використовувалися мет 
дики з інтродукції рослин, а також польові та лабораторні методи.

Постановка завдання. Мета представлених досліджень полягає у в: 
вченні фракцій насіння оману високого, встановлення схожості насіння, ві 
вчення оптимальної глибини заробки насіння і встановлення норми його ві 
сіву, вивчення продуктивності оману високого різних років вегетації в ум< 
вах Центрального Полісся України, а саме - у ботанічному розсаднику Жит< 
мирського національного агроекологічного університету.

Результати проведених в ботанічному розсаднику дослідів протягом 200; 
2008 рр. показали, що насіння оману високого, зібране з дикорослих росли 
при 'звичайному висіві в грунт мало низьку і нерівномірну схожість. Анал 
насіння показав його неоднорідність, велику різницю в розмірах і масі. Ві 
вчення особливостей насіння почали з того, розділяли його на фракції: круг 
на, середня, дрібна і встановили розміри кожної фракції.

На основі проведених багаточисельних вимірів різних фракцій насінн 
оману високого до крупної фракції віднесли насіння довжиною 9 і більше м\ 
середньої - менше 9 мм і до дрібної -  менше 5 мм.

Насіння, зібране з дикорослих рослин, мало невеликі розміри і крупн 
фракція становила всього 15%, середня -  35% і дрібна - 50% (табл. 1). Мас 
1000 насінин відповідно фракцій дорівнювала 0,87-0,73 та 0,56 г. Насіння, зі 
бране з колекційного розсадника, мало більш високу масу 1000 насінин. Кру 
пної фракції було вже 22% з масою 1000 насінин 10 г, середньої фракції 38°/ 
з масою 0,73г, дрібної - 40% масою 0,56 г. Насіння другого і третього рок;
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масою насінин 1,32-1,35 г.
Проведені лабораторні дослідження показали, що маса 1000 насінин, зі

браних із дикорослих рослин, в середньому за роки досліджень складала 
всього 0,89 г, тоді як зібране з колекційного розсадника другого року вегета
ції -  1,08 г, а третього року вегетації -  1,30 г. Лабораторна схожість насіння, 
відібраного для сівби окремих фракцій була різною. Так, насіння з дикорос
лих рослин мало лабораторну схожість 22,8% при температурі 18°С і 36,4% 
при підвищенні температури до 28°С, Насіння з ботанічного розсадника в не
значній мірі підвищило показник по схожості, і при температурі І8°С він 
становив 28,6%, а при температурі 28°С -  37,4%. Насіння третього року веге
тації мало ще вищу лабораторну схожість: відповідно 29,3 та 42,0%.

Стратифікація насіння в значній мірі сприяла підвищенню лабораторної 
схожості, яка становила 30,1% при температурі 18°Ста 59,0% при температу
рі 28°С, або відповідно на 1,9 та 22,6% вища за насіння, зібране з дикорослих 
рослин (табл. 1).

В трирічних дослідах (2006-2008 рр.) польова схожість насіння змінюва
лась в залежності від строків сівби і способу передпосівної обробки насіння.

Таблиця 1
Аналіз насіння оману високого
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Лабораторна схожість насіння оману високого (середнє за 2006-2008 рр.)

Походження
насіння

Маса 1000 
насінин, г

Лабораторна схожість 
при температурі, °С

18 20
Зібране з дикорослих рос
лин 0,89 28,2 36,4

Ботанічний розсадник 
Ж НАЕУ 2-ий рік вегетації ! ,08 28,6 37,4

Ботанічний розсадник 
ЖНАЕУ 3-ій рік вегетації 1,30 29,2 42,0

Страгифіковане насіння 1,30 30,1 59,0

Визначення енергії проростання насіння показало, що процес стратифіка
ції при змішуванні його з вологим піском закінчується на 40-50 день. Насіння 
оману високого дрібне і глибина заробки насіння має велике значення, тому 
ми заклали спеціальний дослід по вивченню глибини заробки насіння. Отри
мані дані досліду показали, іцо оптимальна глибина заробки насіння стано
вить 0,5-1,0 см, при якій польова схожість становила 60,0-65,7%. Урожай по
вітряно-сухих коренів досягав 0,24-0,48 кг/м2, а зеленої маси - 0.90-0,99 кг/'м2.

При сівбі на глибину 2,0 см польова схожість знизилась до 52,2%, що 
призвело до зменшення врожаю повітряно-сухих коренів до 0 , і 7 кг/м2, зеле
ної маси до 0,8 кг/м2 в порівнянні з даними, одержаними при посіві на глиби
ну заробки насіння на 1,0 см (табл. 3).

Таблиця З
Вплив глибини заробки насіння на польову схожість 

і продуктивність оману високого (середнє за 2006-2008 рр.)

Глибина
заробки
насіння,

см

Дата
сходів

Кількість 
сходів 

на 1 п.м.

І Іольова 
схожість, 

%

--- ■ ■ .....
Урожай з 1 м , кг

повітряно
сухих

коренів

зеленої
маси

0,5 18.04 43,3 60,0 0,48 0,90
1,0 18.04 46,2 65,7 0,24 0,99
2,0 21.04 32,4 52,2 0,17 0,80
3,0 23.04 22,1 32,9 0,13 0,67
4,0 26.04 18,0 20,1 0,10 0,42
5,0 30.04 9,4 11,2 0,08 0,30 |

Н ІР  о,5, кг/м 4 ,3 2

2 0 8



Із збільшенням глибини заробки насіння значно знижувались польова 
схожість, урожай коренів і зеленої маси.

При сівбі оману високого на глибину 5,0 см польова схожість становила 
пише 1 1.2%, а урожай повітряно-сухих коренів різко зменшився і дорівнював 
0,08 кг/м2, зеленої маси - 0,3 кг/м% тобто урожайність зменшилась на 0,4 
кг/м2 і на 0.6 к іЛ г  -  урожайність зеленої маси порівняно з показниками, оде
ржаними при посіві на глибину 0,5 см.

Як показали наші дослідження, при вирощуванні оману високого кращі 
сходи одержані при сівбі стратифікованим насінням. Наступним завданням 
при розробці агротехніки вирощування рослини було встановлення оптима
льної норми висіву такого насіння. Норми висіву стратифікованого насіння 
вивчались при ранньовесняній сівбі у 2006-2008 рр. Облік урожаю сухих ко
ренів і зеленої маси проводили наприкінці першого року вегетації. Результа- 
іи дослідів показали, що оптимальною нормою висіву оману високого є 8-12 
кг/га (табл. 4).

Таблиця 4

Вплив норми висіву насіння оману високого на густоту сходів, 
урожай коренів і зеленої маси (середнє за 2006-2008 рр.)

І їорма 
висіву, 

кг/га

Кіль
кість 

сходів 
на 1 
п.м.

Урожай, ц/га
повітряно- 

сухих коренів
зеленої

маси

2006 2007 2008 серед
нє

2006 2007 2008 серед
нє

5 26 9,4 11,6 10,4 10,5 60,3 76,2 59,2 65,2

8 32 15,2 15,9 13,2 14,7 75,4 80,9 75,4 78,2

12 45 14,4 15,2 14,4 14,8 79,4 85,5 80,9 81,7
Н ІР 0,5;ц/га 1,40 1.45 1,01 4,23 2,34 3,01

Число сходів на і м.п. при сізбі 12 кг/га становило 45 проти 26 шт., при 
сівбі з нормою вис’ву 5 кг/га. Ургжай повітряно-сухих коренів за роки дослі
джень при нормі висіву 12 кг/га був вищим на 4,3 ц/га і зеленої маси на 16,5 
ц/га порівняно з нормою висіву 5 кг/га. Великої різниці в урожаї коренів і зе
леної маси оману високого пр' нормах висіву 8 і 12 кг/га не спостерігалось і 
тому в схемі досліду не пере ібачалось подальше збільшення норми висіву 
насіння.

Багаторічні дослідження проведені нами, показали, що оман високий в 
культурі може ефективно використовуватись на протязі трьох-п’яти років.

Як свідчать дослідження, в перший рік вегетації продуктивність оману 
високого була невисокою і складала у 2006 році: повітряно-сухих коренів 
10,3 ц/га; зеленої маси 106 ц/га і 0.43 ц/га насіння (табл. 5). Продуктивність
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рослини на першому році вегетації у 2007 році була теж невисокою. Урожай 
повітряно-сухих коренів становив 9,4 ц/га; зеленої маси 96 ц/га і насіння 0,33 
ц/га. Невисокою була продуктивність оману високого і в 2008 році: урожай 
повітряно-сухих коренів складав всього 6,9 ц/га; зеленої маси 79 ц/га і насін
ня 0.28 ц/га, а в середньому за три роки урожай повітряно-сухих коренів в 
перший рік вегетації становив тільки 8,9 ц'га; зеленої маси 94 ц/га і насіння
0,34 ц7га.

На другому році вегетації продуктивність оману високого значно зросла. 
Так, в середньому за три роки урожай повітряно-сухих коренів зріс до 24,9 
ц/га; зеленої маси до 442 ц/га і насіння до 3,9 ц/га. Приріст урожаю повітря
но-сухих коренів становив 16,0 ц/га; зеленої маси 348 ц/га і насіння 3,56 ц/га.

Таблиця 5

Продуктивність оману високого залежно від року вегетації, ц/га

Продукція Роки вегетації
оману

високого 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й

2006 рік

повітряно- 
сухі корені 10,3 30,4 33,6 35,1 34,2 26,1 19,4 19,0

зелена
маса 106,0 531,0 560,0 470,0 424,0 366,0 354.0 320,0

насіння 0,43 4,6 5,3 4,2 3,7 2,0 2,3 1,9

2007 рік

повітряно- 
сухі корені 9,4 26,6 29,4 29,1 25,0 20,3 19,8 17,4

зелена маса 96,0 402,0 480,0 386,0 377,0 350,0 290,0 273,0

насіння 0,33 4,0 4,6 3,9 3,1 2,6 2,6 2,2

2008 рік

повітряно- 
сухі корені 6,9 17,6 19,1 17,9 16,7 16,2 14,2 10,4

зелена
маса 79,0 374,0 422,0 485,0 483,0 327,0 315,0 299,0

насіння 0,28 3,2 4,1 3,5 3.3 2,9 2,1 1,8
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продовження табл. 5

Середнє за 2006-2008 рр.

повітряно- 
сухі корені 8,9 24,9 27,4 27,4 25,3 20,9 17,8 15,6

зелена
маса 94,0 442,0 487,0 428,0 361,0 354,0 319.0 297,0

насіння 0,34 3,9 4,7 3,9 3,4 2,5 2,3 1,9

На третьому році вегетації порівняно з другим роком продуктивність ро
слин збільшувалась порівняно мало (відповідно на 2,5; 45; 0,8 ц/га) і на чет
вертий рік вегетації продуктивність рослин знаходилась на рівні другого року 
життя.

В наступні роки відбувалось старіння рослин, тому продуктивність їх 
знижувалась. Внаслідок цього на восьмому році вегетації рослин оману висо
кого урожай повітряно-сухих коренів складав в середньому за три роки 
(2006-2008 рр.) лише 15,6 ц/га; зеленої маси 297 ц/га і насіння 1,9 ц/га. Вміст 
екстрактивних речовин і ефірної олії в коренях оману високого перебували в 
іншій закономірності, ніж урожай сировини. Високий вміст екстрактивних 
речовин і ефірної олії мали корені першого року вегетації: в середньому за 
2005-2008 роки екстрактивних речовин містилось 35,1 %, а ефірної олії - 4,] 
% (табл. 6).

Таблиця 6

Вміст екстрактивних речовин і ефірної олії в коренях оману високого залеж
но від року вегетації (середнє за 2005-2008 рр.)

Рік

Рік вегетації

перший другий третій
естрак- 

ти в II і 
речо
вини

ефірна
олія

екстрак
тивні
речо
вини

ефірна
олія

екстрак
тивні
речо
вини

ефірна
олія

2005 34,2 3,6 32,6 3,0 26,1 2,8

2006 36,0 4,5 34,0 3,5 28,2 2,9

2007 33,9 3,7 31,6 3,2 27,6 3,0

2008 36,3 4,5 34,1 4,0 27,9 3,3

середнє 35,1 4,1 33,1 3,4 27,4 3,0
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Н а д ругом у  році вегетац ії з р ізким  зб ільш енням  у р о ж аю  корен ів  вм іст  е к 
стракти вн и х  речовин  і еф ір н о ї олії дещ о зм енш ився . Зн ачн е  зн иж ен ня  їх вм і
сту спостер ігалось  на третьом у  році вегетац ії .

Висновки. О тж е, при вирощ уванні ом ан у  високого  о п ти м ал ь н о ю  гл и б и 
ною заробки  насіння була  0 ,5-1 ,0  см, при якій п о л ьо в а  схож ість  становила  
60 ,0-65 ,7% . П родукти вн ість  кореневої маси при цьом у  до сягала  0 .24-0 ,482 л . .кг/м ", а зелен о ї маси - 0 .90-0 ,99  кг/м". При сівбі з н о р м о ю  висіву  12 кг/га  чис
ло сходів  на  І м.п. стан о ви л о  45 проти 26 ш т., при сівбі з н о р м о ю  висіву  5 
кг/га. У рож ай  пов ітрян о-сухих  коренів  за роки  д осл ід ж ен ь  при норм і висіву 
12 кг/га  був вищ им на 4,3 ц/га і зелен о ї маси на 16,5 ц/га п ор івняно  з н орм ою  
висіву 5 кг/га.

В м іст  екстракти вни х  речовин  і еф ірн о ї олії в коренях  ом ан у  високого  був 
н айвищ им  у р осли н  п ерш ого  року вегетації. А н ай в и щ о ю  була  п р о д у к ти в 
ність о м ан у  високого  д ругого  року вегетації. Так, в сер ед н ьо м у  за  три  роки 
урож ай  п о в ітр ян о -су х и х  коренів  ом ану  високого  д ругого  року  вегетац ії  ста
новив 16,0 ц/га; зелен о ї маси 348 ц/га і насіння 3,56 ц/га п ор івняно  з р о сл и 
нами перш ого  ро ку  вегетації.
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