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В умовах лісостепової зони України було проведено дослідження зі встановлення впливу основного внесення мінеральних добрив у різних дозах та краплинного зрошення на
врожайність сухої сировини алтеї лікарської (Althaea officinalis L.) першого та другого
року вегетації. Виявлено, що зрошення істотно підвищує продуктивність алтеї, завдяки усуненню дефіциту ґрунтової вологи в критичні періоди росту та розвитку. Приріст
урожайності від застосування краплинного зрошення в перший рік вегетації культури
становив: сухої трави 1,27–1,98 т/га, листя 0,69–1,17, коренів 0,22–0,39 т/га. На
другий рік вегетації приріст становив: трави 1,52–4,7 т/га, листя 0,46–1,35, коренів
1,25–2,76 т/га. Встановлено, що збільшення доз основного внесення мінеральних доб
рив підвищувало урожайність алтеї лікарської. Найвищу урожайність сухої сировини
алтеї було отримано на першому році вегетації за внесення найвищої дози добрив. Із
внесенням мінерального добрива в дозі N180P180K180 в умовах зрошення урожайність
сухої трави алтеї становила 8,09 т/га, листя 3,88 т/га, коренів 3,08 т/га, що перевищувало варіант без внесення добрив та без зрошення на 4,08 т/га трави, 2,04 т/га
листя, 1,44 т/га коренів. Найвищу продуктивність алтеї лікарської другого року
вегетації було отримано у варіанті із внесенням найбільшої дози мінеральних добрив
в умовах краплинного зрошення, де урожайність сухої трави становила 15,78 т/га,
листя 4,42 т/га, коренів 6,24 т/га. На плантації другого року вегетації у варіанті без
застосування зрошення і без внесення добрив урожайність сировини була найменшою
та становила: трави 6,85 т/га, листя 1,88 т/га, коренів 2,12 т/га.
Ключові слова: живлення, краплинне зрошення, урожайність, суха сировина, трава,
листя, корені.
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ВСТУП
З алтеї лікарської (Althaea officinalis L.)
в Україні виготовляють понад 30 найменувань фітопрепаратів, серед яких широко відомі Мукалтин, Алтейка-Тернофарм,
Алтейка-Галичфарм, Бронхофіт, Гастрофіт,
Алтемікс тощо [1]. Останнім часом спостерігається підвищення попиту на засоби виготовлені з рослинної сировини, як більш
безпечні та ефективні, з порівняно м’якою
дією на організм людини [1; 2]. Збільшення
об’ємів виробництва цих препаратів потребує збільшення об’ємів вирощування
лікарської рослинної сировини, оскільки
більшість фармацевтичних компаній світу
воліють працювати з культивованою і сертифікованою сировиною, що створює умови контролю за якістю сировини і гарантує
стабільне здійснення поставок.
Ґрунтово-кліматичні умови України
сприятливі для вирощування багатьох
лікарських рослин, але у зв’язку із глобальною зміною клімату дедалі частіше
відчувається нестача ґрунтової вологи у
критичні періоди росту та розвитку рослин [3]. Для отримання стабільних урожаїв сировини алтеї лікарської належної
якості, рослини, упродовж вегетації, мають
на оптимальному рівні бути забезпечені
ґрунтовою вологою та елементами живлення. Нестачу ґрунтової вологи можна
компенсувати поливною водою за допомогою системи краплинного зрошення,
яка добре зарекомендувала себе при вирощуванні сільськогосподарських культур,
зокрема в овочівництві. До того ж, в умовах
достатньої кількості вологи, ефективність
внесених мінеральних добрив істотно підвищується [4]. Алтея лікарська належить
до вологолюбних лікарських культур. Це
багаторічна рослина родини мальвових
Malvaceae, що поширена у країнах Європи та Азії, в Україні трапляється майже
по свій території, за винятком Карпат та
кримських гір, зустрічається в басейнах
Дніпра, Сіверського Дінця та Південного
Бугу та майже відсутня в басейні Дністра.
Введена в промислову культуру і вирощується в Україні, країнах Західної Європи,
Ірані, Китаї, Індії [5; 6]. Наприкінці ХХ ст.
2021 • № 1 • Агроекологічний журнал

болгарськими селекціонерами створено
високопродуктивний сорт алтеї лікарської
Русалка, який нині вирощується, як у Болгарії, так і в інших європейських країнах
[7].
Для виготовлення ліків на основі алтеї
лікарської з давніх часів використовували сухі корені [8; 9], тому більшість агро
технічних досліджень були присвячені
отриманню високих урожаїв саме коренів,
лише в останні 20–30 років фармацевтичні
компанії почали використовувати надземну частину — траву або листя алтеї лікарської.
Фармакологічну ефективність лікарських засобів забезпечують фізіологічноактивні речовини, які входять до складу
сировини. До складу коренів входять полісахариди, слиз, пектини, крохмаль, азотовмісні сполуки, жирна олія. Трава містить
полісахариди, слиз, пектини, флавоноїди,
кумарин, фенолкарбонові кислоти, ефірну
олію, вітаміни, каучукоподібні речовини
тощо [9; 10].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Над удосконаленням технології вирощування алтеї лікарської працювали віт
чизняні і зарубіжні вчені, зокрема в Ірані,
досліджували вплив азоту та фосфору на
врожайність культури. Результати показали, що азот істотно збільшував висоту
рослин, площу листя та вміст хлорофілу
в листках, тоді як фосфор впливав лише
на висоту рослини. Найбільш ефективним
було внесення добрив у дозі — 150 кг/га
азоту та 90 кг/га фосфору [11]. В 2012–
2013 рр. проводили дослідження із встановлення впливу органічних та мінеральних добрив на продуктивність алтеї лікарської. Найкращі результати за врожайністю
сировини було отримано при внесенні мінерального добрива у комплексі з Тіобацилом та сіркою [12].
Упродовж 2002–2005 рр. польські вчені
досліджували вплив способів розмноження
алтеї лікарської на її продуктивність, найвищу урожайність культури було отримано
при закладанні плантації розсадою виро-
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щеною в касетах. Найвищу якість коренів
було отримано за вирощування алтеї під
поліпропіленовою плівкою [13].
Розроблення та удосконалення агрозаходів при вирощуванні такої вологолюбної
рослини, як алтея лікарська, за умов змін
клімату, набуває актуальності і потребує
вивчення впливу окремих агрозаходів на
продуктивність культури та якість сировини. Тому на Дослідній станції лікарських
рослин ІАП НААН проведені дослідження
зі вдосконалення технології вирощування алтеї лікарської шляхом застосування
краплинного зрошення у комплексі із внесенням мінеральних добрив.
МАТЕРІАЛИ
ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідження проводили на Дослідній
станції лікарських рослин Інституту агроекології та природокористування НААН,
що розташована в с. Березоточа Лубенського р-ну Полтавської обл. на території
Лівобережному Лісостепу України на висоті 160 м над рівнем моря, на другій терасі
лівого берега р. Сули (басейн р. Дніпро)
(50°50′ пн.ш. і 30°11′ сх.д.).
За проведення наукових досліджень
використано методичні підходи, які застосовують у вітчизняній практиці та в лікарському рослинництві. Зокрема, розробку
схем дослідів виконували за методиками
Доспехова Б.О. та Горянського М.М. Біометричні виміри, фенологічні спостереження та облік урожайності виконували
з урахуванням особливостей лікарських
культур за методиками Брикіна А.І. та Поради О.А.
Польові дослідження проводили на типових для цієї зони ґрунтах — чорноземі
потужному малогумусному легкосуглинковому. Вміст гумусу в ґрунті — середній
(2,43%), потужність гумусового горизонту
80–90 см, вміст легкогідролізованого азоту — низький (103,6 мг/кг ґрунту), забезпеченість рухомим фосфором — дуже висока
(384,4 мг/кг ґрунту), рухомими сполуками
калію — підвищена (110,4 мг/кг ґрунту).
Мінеральне добриво вносили під основ
ний обробіток ґрунту в дозі 60, 120 та 180 кг
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діючої речовини азоту, фосфору та калію,
контролем слугував варіант без внесення
мінерального добрива.
Сівбу алтеї лікарської проводили в першій декаді квітня насінням сорту Мальвіна
з нормою 7 кг/га, глибина заробки 1,5 см,
ширина міжрядь 45 см.
Перед висівом насіння було скарифіковане (проведено пошкодження оболонок насіння для підвищення проникності
вологи), схожість насіння становила 80%,
енергія проростання 63%.
Упродовж вегетації вологість ґрунту в
шарі 0–0,4 м підтримувалася на рівні 80–
90% від найменшої вологомісткості за допомогою системи краплинного зрошення.
Джерелом зрошувальної води слугувала
свердловина завглибшки 21 м. Контроль
за вологістю ґрунту здійснювали за допомогою тензіометрів типу ВТТ-ІІ.
Сировиною алтеї лікарської є повіт
ряно-суха трава зібрана у фазі цвітіння,
повітряно-сухе листя та корені. Збір урожаю трави алтеї лікарської проводили у
фазі масового цвітіння, на першому році
вегетації цей період припадає на кінець
серпня, на другому — на початок липня.
Облік урожаю коренів проводили у першу
декаду жовтня.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Отримані результати досліджень свідчать, що основне внесення мінеральних
добрив та застосування краплинного зрошення значно підвищувало врожайність
повітряно-сухої сировини алтеї лікарської
як на першому, так і на другому роках вегетації.
Встановлено, що основне внесення
мінеральних добрив без зрошення в дозі
N60P60K60 підвищувало урожайність трави
алтеї на 0,79 т/га, за умов зрошення урожайність трави збільшилася на 1,24 т/га
відносно варіантів без внесення добрив.
Збільшення дози внесення добрив до
N 120 P 120 K 120 забезпечило врожайність
трави 5,51 т/га в умовах без зрошення та
7,45 т/га за краплинного зрошення, що
перевищувало варіанти без внесення добрив на 1,51 т/га і 2,17 т/га відповідно.
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Найвищу урожайність трави алтеї лікарської було отримано у варіантах з основ
ним внесенням мінеральних добрив у дозі
N180P180K180, в умовах без застосування
зрошення вона становила 6,28 т/га, що перевищувало варіант без внесення добрив
на 2,28 т/га, в умовах зрошення — 8,09 т/га,
що перевищувало варіант без внесення
добрив на 2,81 т/га. На контрольному ва
ріанті врожайність сухої трави становили
4,01 т/га (табл. 1).
Фармацевтичною сировиною алтеї лікарської за національними стандартами є
трава та корені, за європейськими стандартами є листя та корінь.
Тому, при проведенні досліджень були
проведені обліки урожайності також і сухого листя алтеї. Урожайність сухого листя
збільшувалася за підвищення доз мінеральних добрив та застосуванні зрошення.
Так, основне внесення мінеральних
добрив N60P60K60 забезпечило отримання 2,25 т/га сухого листя без зрошення та
3,06 т/га в умовах зрошення. Збільшення
дози добрива — N120P120K120 підвищило
урожайність листя до 2,48 т/га без зрошення, та до 3,65 т/га на зрошенні. Найвищу
врожайність листя алтеї лікарської першого року вегетації 3,08 т/га без зрошення

та 3,88 т/га на зрошенні було отримано
у варіантах із внесенням N180P180K180, що
перевищувало варіант без внесення добрив
і без застосування зрошення більше ніж
удвічі.
Під час встановлення впливу зрошення
на врожайність сухих коренів алтеї лікарської першого року вегетації виявили, що
приріст становив 0,21–0,39 т/га відносно варіантів без застосування зрошення. Основне
внесення добрив у дозі N60P60K60 забезпечило врожайність коренів алтеї лікарської на
рівні 1,79 т/га без зрошення та 2,00 т/га на
зрошенні. Збільшення дози внесення добрив до N120P120K120 підвищувало врожайність коренів до 2,04 т/га без зрошення та
до 2,36 т/га на зрошенні, що перевищувало
варіанти без внесення добрив на 0,45 т/га і
0,55 т/га відповідно. Найвищу урожайність
сухих коренів алтеї лікарської на першому
році життя сформувала у варіантах з основ
ним внесенням мінеральних добрив у дозі
N180P180K180, без використання зрошення
врожайність становила 2,64 т/га, перевищуючи варіант без внесення добрив на
1,05 т/га, за краплинного зрошення врожайність становила 3,03 т/га перевищуючи
варіант без внесення добрив в умовах зрошення на 1,22 т/га.

Таблиця 1. Вплив зрошення та доз внесення мінеральних добрив
на урожайність алтеї лікарської першого року вегетації
Варіанти
Фактор А

Фактор В

Урожайність
трави, т/га

Урожайність
листя, т/га

Урожайність
коренів, т/га

Без зрошення

N0P0K0
N60P60K60
N120P120K120
N180P180K180

4,01
4,79
5,51
6,28

1,84
2,25
2,48
3,08

1,59
1,79
2,04
2,64

На зрошенні

N0P0K0
N60P60K60
N120P120K120
N180P180K180

5,28
6,52
7,45
8,09

2,53
3,06
3,65
3,88

1,81
2,00
2,36
3,03

0,14
0,19
0,25
0,23

0,12
0,16
0,20
0,21

0,11
0,17
0,19
0,21

НІР0,5 головних ефектів ф. А
НІР0,5 головних ефектів ф. В
НІР0,5 часткових відмінностей ф. А
НІР0,5 часткових відмінностей ф. В
2021 • № 1 • Агроекологічний журнал

137

Н.В. Приведенюк, Л.А. Глущенко, В.А. Трубка

Таблиця 2. Вплив зрошення та доз внесення мінеральних добрив
на урожайність алтеї лікарської другого року вегетації
Варіанти
Фактор А

Без зрошення

Фактор В

Урожайність
трави, т/га

Урожайність
листя, т/га

Урожайність
коренів, т/га

N0P0K0

6,85

1,88

2,12

N60P60K60

8,21

2,30

2,75

N120P120K120

9,85

2,86

3,24

N180P180K180

11,08

3,07

3,48

N0P0K0

8,37

2,34

3,37

N60P60K60

11,19

3,25

4,51

N120P120K120

13,63

3,68

5,53

N180P180K180

15,78

4,42

6,24

НІР0,5 головних ефектів ф. А

0,17

0,09

0,12

НІР0,5 головних ефектів ф. В

0,21

0,12

0,18

НІР0,5 часткових відмінностей ф. А

0,27

0,16

0,22

НІР0,5 часткових відмінностей ф. В

0,25

0,17

0,21

На зрошенні

На плантації алтеї лікарської другого
року вегетації врожайність сухої трави становила в умовах без зрошення від 6,85 до
11,08 т/га, за краплинного зрошення врожайність становила від 8,37 до 15,78 т/га.
Найвищу врожайність трави було отримано у варіантах із внесенням мінерального
добрива в дозі N180P180K180 (табл. 2).
Урожайність сухого листя алтеї лікарської на контрольному варіанті без зрошення становила 1,88 т/га, за краплинного зрошення 2,34 т/га. Застосування мінеральних добрив сприяло збільшенню
врожайності листя алтеї. Найбільший вихід сухого листя 4,42 т/га було отримано у варіанті із внесенням добрив у дозі
N180P180K180 за краплинного зрошення, та
3,07 т/га — без зрошення.
Під час виконання досліджень із встановлення впливу мінеральних добрив та
краплинного зрошення на врожайність сухих коренів алтеї лікарської другого року
вегетації було зафіксовано, що збільшення
доз внесення добрив підвищувало урожайність алтеї. На контрольному варіанті без
зрошення було отримано 2,12 т/га сухих
коренів, внесення найвищої дози добрива
N180P180K180 підвищило урожайність ко-
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ренів до 3,48 т/га. У варіанті із внесенням
добрива за краплинного зрошення врожайність кореня становила 3,37 т/га, внесення
мінерального добрива N180P180K180 забезпечило отримання найвищої врожайності
коренів 6,24 т/га.
ВИСНОВКИ
Упродовж досліджень було встановлено, що основне внесення мінеральних
добрив та краплинне зрошення значно підвищує продуктивність алтеї лікарської (Al
thaea officinalis L.) як на першому, так і на
другому році вегетації. Краплинне зрошення у перший рік вегетації культури підвищувало врожайність сухої трави на 1,27–
1,94 т/га, листя — 0,69–1,17, коренів —
0,21–0,39 т/га, на другому році вегетації
підвищувало врожайність трави на 1,52–
4,70 т/га, листя 0,46–1,35, коренів 1,25–
2,76 т/га відносно варіантів без зрошення.
Найвища врожайність алтеї лікарської в
перший рік вегетації сухої трави — 8,44 т/га,
листя — 3,88, коренів — 3,51 т/га та на другий рік вегетації трави — 15,78 т/га, листя — 4,42, коренів — 6,24 т/га було отримано в умовах зрошення за внесенням мінеральних добрив у дозі N180P180K180.
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