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В статті приведені результати досліджень по вивченню продукти-

вності Rhaponticum carthamoides Willd. залежно від застосування 

мінеральних добрив в умовах ботанічного розсадника Житомир-

ського національного агроекологічного університету. 

 
Постановка проблеми. Великоголовник сафлороподібний – рапо-

нтікум, мараловий корінь, левзея сафлороподібна, (Leuzea carthamoides 

L., або Rhaponticum carthamoides Willd.) – це багаторічна трав'яниста 
рослина із родини айстрових (Asteraceae) [6]. На території України ве-
ликоголовник сафлороподібний вирощують у Карпатах і Передкарпат-
ті. У цих районах на високогірних луках, лісових галявинах утворює 
зарості, що мають промислове значення [5]. Надмірна заготівля сиро-
вини за рахунок природних запасів призвела до різкого зменшення за-
пасів цієї рослини [10]. Вирощування великоголовника сафлороподіб-
ного – один із шляхів збереження природної популяції цієї рідкісної 
рослини, забезпечення необхідної кількості її сировини для потреб фа-
рмакологічної промисловості, поповнення видової різноманітності лі-
карських рослин України [3]. Великоголовник сафлороподібний має 
дуже широкий спектр використання: в офіційній і народній медицині, 
ветеринарії, комбікормовій і харчовій промисловостях, кормовироб-
ництві, а також може використовуватись в лікеро-горілчаній промис-
ловості, при виготовленні стимулюючих і тонізуючих напоїв [4]. 

Аналіз останніх досліджень. За останні кілька десятиріч левзею 

почали широко культивувати в Україні, зокрема у Передкарпатті [10]. 

Розміщують її на ділянках з родючим ґрунтом, легким за механічним 

складом, поза сівозміною. Знижує врожайність на кислих, перезво-
ложених ґрунтах. Попередники – озимі, розміщені після удобреного 
пару або по обороту пласта багаторічних трав. Її рекомендується ви-

сівати на добре дренованих ділянках, де ґрунтові води знаходяться 
нижче 1,5-2,0 м від поверхні [2]. Ґрунт готують за звичайною техноло-



Вісник Національного університету водного господарства та  
природокористування  

209 

гічною схемою: лущення стерні, внесення гною (30-40 т/га), глибока 
оранка (25-27 см), вирівнювання і боронування зябу, культивація і ко-
ткування [1]. Строки сівби – підзимні сухим насінням (посівна прида-
тність не менше 55%) або ранньовесняні стратифікованим впродовж 

1,5 місяця насінням (посівна придатність 70%) [9]. Спосіб сівби широ-
корядний з міжряддям 45 або 60 см. На 1 га потрібно 6-7 кг насіння. 
Глибина загортання насіння 2-3 см. Догляд за посівами полягає в кіль-
каразовому прополюванні рядків [7]. З метою підвищення врожаю ко-
ренів рослини першого року культивування рекомендують проводити 

підживлення мінеральними добривами з розрахунку 30 кг д.р. на 1 га 
азотних, 50 кг/га фосфорних і 40 кг/га калійних [8]. 

Методи досліджень. Для вивчення питань врожайності великого-
ловник сафлороподібного залежно від застосування мінеральних доб-
рив в ботанічному розсаднику Житомирського національного агроеко-
логічного університету були закладені досліди з різними схемами по-
садки. При виконанні досліджень використовувалися методики з інт-
родукції рослин, а також польові та лабораторні методи.  

Результати досліджень. Мета представлених досліджень полягає 
у вивченні процесів та продуктивності лікарської сировини 

Rhaponticum carthamoides Willd. залежно від застосування різних 
норм мінеральних добрив в умовах Центрального Полісся України, а 
саме – у ботанічному розсаднику Житомирського національного агро-
екологічного університету. 

Як показали результати досліджень, мінеральні добрива сприяли 

росту і розвитку рослин великоголовника сафлороподібного (табл. 1).  

Таблиця 1  

Динаміка ростових процесів великоголовника сафлороподібного 
залежно від норм добрив на першому році вегетації 
Без добрив N30P30K30 N60P60K60 

Число, 
місяць висота ро-

слин, см 

кількість 
листків, 
шт 

висота 
рослин, 

см 

кількість 
листків, 
шт 

висота 
рослин, 

см 

кількість 
листків,   
шт 

25.04 2,0 1 2,2 1 2,0 1 

05.05 3,6 1 3,6 1 4,0 1 

15.05 6,0 2 6,0 2 6,6 2 

26.05 9,2 2 9,6 2 10,4 3 

05.06 14,4 4 15,4 3 15,8 3 

15.06 22,2 5 23,6 4 26,4 5 

26.06 27,8 6 29,0 6 30,4 6 
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продовження табл. 1 

05.09 30,8 4 33,2 4 34,6 5 

15.07 33,2 4 35,2 5 37,0 5 

25.07 34,4 5 37,0 6 39,6 7 

10.08 36,2 5 37,8 6 34,6 7 

20.08 36,6 6 38,2 6 40,2 7 

15.09 37,2 6 39,6 7 40,3 7 

На початку вегетації в перший рік життя від застосування міне-
ральних добрив покращувався ріст і розвиток рослин, збільшувались 
висота рослин і кількість листків. 
На кінець вегетаційного періоду першого року життя великоголо-

вник сафлороподібний створював прикореневу розетку з 6-7 добре ро-
звиненими листками. Висота рослин на даний період дорівнювала 
37,2 см на неудобреному варіанті, а при внесені N30P30K30. Застосу-
вання подвійної дози мінеральних добрив N60P60K60  значного впливу 
на його ріст і розвиток. 
На другому році вегетації великоголовник сафлороподібний відро-

стає після танення снігу і в другій декаді квітня на кожній рослині на-
раховувалось в середньому 5-5 листків (табл. 2).  

Таблиця 2 

Динаміка росту стебла та листоутворення великоголовника сафлоро-
подібного залежно від норм добрив 

 на другому році життя (середнє за 2010-2011 рр.) 
Без добрив N30P30K30 N60P60K60 

Число, 
місяць 

висота 
рослин, 

см 

кількість 
листків, 
шт 

висота 
рослин, 

см 

кількість 
листків, 
Шт 

висота 
рослин, 

см 

кількість 
листків,   
шт 

18.04 15,6 5,7 15,8 5,7 15,9 5,6 

25.04 17,9 5,6 18,6 5,6 18,7 5,6 

02.05 19,4 6,1 20,6 6,6 25,4 6,8 

15.05 34,0 6,2 36,2 6,6 39,6 6,9 

25.05 45,3 7,2 49,0 7,8 54,3 7,3 

05.06 56,4 9,4 60,0 8,0 66,0 8,2 

15.06 60,0 7,6 62,8 8,0 68,3 8,2 

25.06. 67,2 7,8 70,6 9,0 72,2 8,4 

05.07 68,3 8,2 70,6 9,2 72,6 9,2 

05.08 70,0 8,6 72,6 9,1 73,2 9,0 

05.09 71,1 8,6 73,0 9,0 75,9 9,1 

Післядія мінеральних добрив значно менше впливала на ріст і ро-
звиток рослин і листкоутворення. 
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В кінці вегетації висота рослин на варіанті без добрив становила 
71,1 см на яких нараховувалось 8 листків. З внесенням мінеральних 

добрив висота рослин збільшилacь до 73,0-75,9 см з кількістю листків 
9 шт. 

Необхідно відмітити, що застосування дози добрив N60P60K60 в 
порівнянні з N30P30K30 ефективне як в перший рік вегетації, так і піс-
лядія їх на другому році життя. Проте, під впливом мінеральних доб-
рив обидва роки життя відмічено кращий розвиток кореневої системи. 

При цьому маса сирого кореня в середньому за три роки зросла з  
5,64 г на варіанті без добрив до 7,30 г на варіанті з N60P60K60 на пер-

шому році життя і відповідно з 19,2 до 35,8 г на другому році життя 
(46,1-47,1%) (табл. 3). 

Таблиця 3  

Урожай коренів великоголовника сафлороподібного 
залежно від мінеральних добрив та року вегетації 

 

Маса, г 

Варіанти 
досліду сирого 

кореня 
сухого 
кореня 

корінців 

Кількість 
корінців, 
шт 

Вихід 
сухих 
коренів, 

% 

Урожай 
повітряно 
сухих 
коренів, 
ц/га 

Перший рік вегетації (середнє за 2010–2011 рр.) 
Без доб-
рив 

5,64 3,02 1,49 28,6 53,5 3,3 

N30P30K30 5,63 2,91 1,40 29,2 51,7 3,6 

N60P60K60 7,30 3,73 1,86 34,6 51,1 4,1 

Другий рік вегетації (середнє за 2010–2011 рр.) 
Без доб-
рив 

19,2 8,9 4,4 64,5 46,4 9,8 

N30P30K30 24,6 11,6 7,2 75,2 47,1 12,8 

N60P60K60 35,8 16,5 9,9 87,9 46,1 18,2 

 

Під впливом мінеральних добрив збільшувалась маса кореневища 
з 4,5 до 6,8 г і додаткових коренів, в результаті чого збільшувалась за-
гальна маса коренів (табл. 4).  
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Таблиця 4  

Структура кореневої системи великоголовника сафлороподібного 
 залежно від мінеральних добрив на другому році вегетації 

 

Варіанти 

досліду 

Кількість 
відгалу-
жень від 
кореневи-

ща 

Маса ко-
рене-
вища, г 

% корене-
вища 
від всієї 
маси ко-
реня 

Маса до-
даткових  
коpeнів, г 

Товщина  
корене-
вища, см 

Без добрив 0,9 4,5 50,6 4,4 8,6 

N30P30K30 1,3 5,1 43,5 7,2 8,7 

N60P60K60 2,0 6,8 41,2 9,9 8,8 

Мінеральні добрива сприяли підвищенню продуктивності велико-
головника сафлороподібного. Якщо в перший рік життя урожай пові-
тряно сухих коренів за роки досліджень на неудобреному варіанті 
становив 3,8 ц/га, то на варіанті з N30P30K30 4,7 і 5,9 ц/га на варіанті 
N60P60K60. Рапонтікум на другому році вегетації в даних ґрунтово-
кліматичних умовах не створював високого урожаю коренів і стано-
вив всього 10,6 ц/га на варіанті без добрив, а збільшення урожаю під 

впливом мінеральних добрив склало 3,0-8,1 ц/га. Таким чином, про-
дуктивність кореневої системи значною мірою залежить від застосу-
вання мінеральних добрив.   

Урожай зеленої маси великоголовника сафлороподібного на пер-
шому році вегетації невисокий і складав в середньому за роки дослі-
джень всього 92,7 ц/га. Мінеральні добрива в перший рік вегетації 
значного впливу на її збільшення не мали, а на другому році вегетації 
приріст становив 65,3-134,5 ц/га зеленої маси від застосування міне-
ральних добрив. В перший рік вегетації великоголовник сафлороподі-
бний створює тільки 5-6% квітконосних стебел і урожай насіння не 
враховували (табл. 5).  

Таблиця 5 

Вплив мінеральних добрив на урожай великоголовника сафлоро-
подібного залежно від року вегетації, ц/га (середнє за 2010–2011 рр.) 

 

Роки 

2010 2011 Середнє 
Варіанти 

досліду 
1-й 2-й 1-й 2-й 1-й 2-й 

Повітряно сухі корені 
Без добрив 3,3 9,8 3,8 10,6 3,8 10,6 

N30P30K30 3,6 12,8 5,5 13,2 4,7 13,6 
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продовження табл. 5 

N60P60K60 4,1 18,2 6,8 18,1 5,9 18,7 

НІР0,5 ,ц/га 0,37 1,65 0,57 0,69 - - 

Зелена маса 
Без добрив 89,4  385,9 92,8 397,9 92,7 396,0 

N30P30K30 92,6 462,4 95,3 418,6 95,8 461,3 

1 2 3 4 5 6 7 

N60P60K60 100,7 519,6 110,4 469,4 106,5 530,5 

НІР0,5 ,ц/га 13,39 17,78 7,78 25,34 - - 

Насіння 
Без добрив - 3,9 - 3,1 - 3,9 

N30P30K30 - 5,4 - 5,9 - 5,2 

N60P60K60 - 7,0 - 6,8 - 7,0  

НІР0,5 ,ц/га  0,41 - 0,41 - - 

 

На другому році вегетації урожай насіння складав 3,9 ц/га на варі-
анті без добрив і 5,2-7,0 ц/га на варіантах, де внесли мінеральні доб-
рива. 

Висновки. Проведені дослідження показали, що мінеральні доб-
рива, внесені на посівах великоголовника сафлороподібного, сприяли 

кращому росту і розвитку кореневої системи рослин в перший рік ве-
гетації, а зеленої маси і насіння – на другому році вегетації. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЕЛИКОГОЛОВНИКА  

САФЛОРОПОДОБНОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ 

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В УСЛОВИЯХ  

БОТАНИЧЕСКОГО ПИТОМНИКА ЖИТОМИРСКОГО  

НАЦИОНАЛЬНОГО АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

УНИВЕРСИТЕТА 

 

В статье приведены результаты исследований по изучению проду-

ктивности Rhaponticum carthamoides Willd. в зависимости от при-

менения минеральных удобрений в условиях ботанического рас-
садника Житомирского национального агроэкологического уни-

верситета.  
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