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О.І. ФУРДИЧКО, О.В. УСТИМЕНКО

До 100-річного ювілею Дослідної станції лікарських рослин
Інституту агроекології і природокористування НААН

Використання лікарських рослин є не-
від’ємною частиною тисячолітньої історії 
українського народу. Лубенська дослідна 
плантація лікарських рослин (нині Дослід-
на станція лікарських рослин Інституту аг-
роекології і природокористування НААН) 
розпочала свою роботу навесні 1916 р. Того 
ж року, 23 березня, були закладені і перші 
польові досліди. Це була перша як у Ро-
сійській імперії, так і на території Європи 
науково-дослідна інституція з питань лі-
карського рослинництва.

Згідно з постановою Верховної Ради 
України від 2 лютого 2016 р. за № 971-VIII 
«Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв 
у 2016 році», для консолідації та розвитку 
історичної свідомості Українського народу, 
збереження національної пам’яті, 100-річ-
ний ювілей науково-дослідної установи 
цьогоріч буде урочисто відзначатися на 
державному рівні.

Відповідно до офіційних матеріалів Лу-
бенського товариства сільського господар-
ства, підготовлених секретарем Товариства, 
агрономом П.І. Гавсевичем, у рік Полтав-
ської битви цар Петро І, перебуваючи в 
межах Полтавської губернії, для потреб 
війська заснував у Лубнах польовий гос-
піталь. Похідна аптека збирала для його 
потреб місцеві польові трави. У 1730 р. у 
Лубнах було засновано казенну аптеку, а 
при ній — два аптечних сади (плантації 
лікарських рослин): один безпосередньо у 
м. Лубнах, інший — в с. Терни Лубенського 
повіту, загальною площею 50 десятин. Луб-
ни стали центром, звідки ліки поставляли-
ся на потреби війська. На початку ХІХ ст.  
у місті була також заснована приватна 

аптека Франца Деля, що займалася виро-
щуванням та торгівлею травами. Чотири 
покоління роду підприємця Деля здійсню-
вали збут трав у власній аптеці, послугову-
ючись для цих потреб своєю плантацією та 
лабораторією. У першій половині ХІХ ст. 
аптека Деля активно пропагувала у селян-
ському середовищі збирання трав.

Із зародженням крупного торгового ка-
піталу і, як наслідок, припиненням на по-
чатку ХХ ст. торгівельного бізнесу фірми 
Делів-Белявських вся справа перейшла до 
кількох лубенських скупників. Збір трав 
носив «первісно-хижацький» характер, що 
загрожувало повним винищенням деяких 
видів рослин.

Поряд із тим наприкінці ХІХ ст. у Лу-
бенському повіті відносно зросла площа 
помість і орних земель, ймовірно, внаслі-
док залучення для цих цілей сінокосів, лі-
сів, пасовищ та земель, малопридатних для 
землеробства. Внаслідок цього за перше 
десятиліття ХІХ ст. у Лубенському повіті 
загальна площа земель, де можна було зби-
рати трави, скоротилася більш ніж на 20%. 
На противагу зменшенню обсягів збору 
дикорослих лікарських трав, збільшилися 
масштаби вирощування і асортимент куль-
тивованих лікарських рослин.

Найбільші партії трав у 1911–1912 рр. зі 
станції «Лубни» відправляли до Риги, Кре-
менчука, Миколаєва, Волочиська, Одеси, 
Нового порту, Санкт-Петербурга, Москви. 
Етапним пунктом на шляху трав за кордон 
було м. Кременчук.

Після аналізу перелічених чинників, 
економічних розрахунків та з метою за-
безпечення обґрунтованого заробітку для 
селян Рада Товариства сільського госпо-
дарства визнала за необхідне створення 

«Красо моя, трава моя отецька,
Гонець і свідок літ і поколінь»

Андрій Малишко

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ДРУЗІ!*

© О.І. Фурдичко, О.В. Устименко, 2016
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кооперативу зі збуту лікарських трав. Про-
те ця ідея не здобула належної підтримки, і 
Товариство значно скоротило обсяги своїх 
робіт у цій сфері.

Поштовхом для активізації зусиль Това-
риства стала Перша світова війна, коли че-
рез закриття кордонів Росія почала гостро 
відчувати нестачу ліків. Власна фармацев-
тична промисловість тоді лише зароджу-
валася. Зважаючи на історичне значення 
м. Лубен у справі збору та вирощування 
лікарських рослин і напрацювання Това-
риства з вивчення цього питання, Мініс-
терство землеробства надало Товариству 
субсидію на оплату праці персоналу та за-
кладку маточної плантації.

Так, 14–16 березня та 20–22 травня 
1915 р. на міжвідомчих зборах у м. Москві 
під егідою Департаменту землеробства з 
питань лікарського рослинництва було 
піднято питання про створення дослідної 
установи, де спеціаліста з культури лікар-
ських рослин, агронома П.І. Гавсевича, під-
тримав професор К.А. Тимірязєв.

На зборах, скликаних 18 квітня 1915 р. 
Радою Лубенського товариства сільського 
господарства, за участю представників Пол-
тавського губернського земства і профе-
сора Харківського університету А.Є. Зай- 
кевича, з головною доповіддю «До питан-
ня організації дослідного вивчення лікар-
ських рослин м. Лубни» виступив спеціа-
ліст з культури лікарських рослин, агроном  
П.І. Гавсевич, в якій коротко виклав перед-
історію лікарського промислу та запро-
понував конкретний план дій щодо його 
розгортання на науковій основі (Вергунов, 
2014).

На клопотання Лубенського товариства 
сільського господарства, викладеного в за-
гальних положеннях «Собирание и культу-
ра лекарственных трав на Лубенщине», де 
йдеться про те, що: «В виду всего вышеиз-
ложенного необходимо просить Губернское 
Земское Собрание и Департамент Земле-
делия оказать денежную поддержку Лу-
бенскому обществу Сельского Хозяйства 
для развития того опытного начинания, 
которое уже встретило такой живой отклик 
со стороны именно Департамента Земле-

делия, отпустившего в 1915 году средства 
на маточную плантацию. Одновременно с 
этим необходимо возбудить ходатайство 
перед казенным Лесным Ведомством об 
отводе Обществу подходящего участка 
земли, мерою около 25 десятин, из состава 
прилегающих к городу Лубнам Ольшан-
ской или Мгарской лесных дач для заложе-
ния биологических опытов», Міська дума 
прийняла рішення про виділення землі для 
Лубенської дослідної плантації лікарських 
рослин загальною площею 4,75 десятин.

У звіті про роботу Дослідної станції 
лікарських рослин за 1916 р., складеному 
завідувачем П.І. Гавсевичем, зауважено, 
що рішення про надання земельної ділянки 
Лубенській дослідній станції лікарських 
рослин прийнято Міською думою 26 лис-
топада 1915 р., тому до робіт приступили 
лише навесні 1916 р.

Так, 27 грудня 1915 р. загальними збо-
рами Лубенського Товариства сільського 
господарства були затверджені «Смета на 
закладку и ведение Лубенской опытной 
станции и семенной плантации лекарствен-
ных растений на 1916 год» та «Список ле-
карственных растений, которые необходи-
мо подвергнуть изучению на Лубенской 
опытной плантации».

Поштовхом до активних дій стало про-
фесійне зібрання «До питання про культу-
ру і збір лікарських рослин й організації їх 
використання і збуту», що було скликане 
22–28 лютого 1916 р. за «велінням» принца 
О.П. Ольденбурзького й під патронатом 
Управління Верховного начальника сані-
тарної та евакуаційної частини у Петрогра-
ді, та вихід статті «Про невідкладні заходи 
із забезпечення наших лікувальних установ 
лікарськими рослинами».

20 березня 1916 р. розпочалися роботи 
із облаштування плантації, перші посіви 
лікарських рослин було проведено 23 бе-
резня 1916 р. Упродовж літа 1916 р. прово-
дилися такі будівельні роботи: на планта- 
ції — із спорудження службових примі-
щень, на сусідній орендованій садибі Яро-
шенка — житла для персоналу. При дос-
лідній плантації функціонувала насіннєва 
лабораторія.
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Персонал Дослідної станції лікарських 
рослин налічував у своєму штаті такі поса-
ди (1916 р.): завідувача Дослідної станції —  
старший спеціаліст Департаменту Зем- 
леробства П.І. Гавсевич, насіннєвода —  
агроном Н.Ф. Наєнко, а також проходи-
ли практику: студент-ботанік Ю.М. Коно-
пацький та О.М. Ярмолович, студент-агро- 
ном — Ф.Г. Помаленький.

6 червня 1916 р. на нараді Лубенсько-
го Товариства сільського господарства за 
участю В.Г. Ротмістрова було вирішено 
розширити складські приміщення і виді-
лити для них окрему ділянку землі, забез-
печити їх механічними пристосуваннями 
і власною сушаркою, а також опаленням 
усіх приміщень для безперебійної роботи 
впродовж усього року.

20 червня 1916 р. було розпочато облаш-
тування хіміко-фармацевтичної лаборато-
рії в приміщенні садиби Ярошенка, а вже 
1 серпня того року Товариству затвердже-
но кошторис і Пояснювальну записку на 
складські приміщення від завідувача Дос-
лідної станції П.І. Гавсевича.

1 жовтня 2016 р. для нагляду за робо-
тою обладнання станції прийнято на ро-
боту слюсаря-монтера П.М. Грунова, того 
ж дня розпочато облаштування перегонки 
ефірної олії м’яти з урожаю 1916 р., для 
чого були задіяні два робітники з військо-
вополонених. Підсумки проведеної за рік 
роботи були викладені в короткому звіті 
установи.

З огляду на брак виробничих, житлових 
та інших приміщень, недостатній обсяг і 
розкиданість земельних площ, Дослідна 
станція лікарських рослин у 1924 р. розпо-
чала, а в березні 1925 р. закінчила переїзд 
до колишнього маєтку поміщика І.М. Леон-
товича в с. Березоточа (12 км північніше 
від м. Лубен), де на одному масиві у долині 
р. Сули розміщувалося 457,52 га земель. До 
початку перевезення на цих площах розта-
шовувалася станція цукротресту, що була 
переведена у с. Веселий Поділ (колишній 
маєток цукрозаводчика Терещенка).

28 травня 1925 р. Раднарком СРСР 
скликав Нараду з лікарських і технічних 
рослин і лікарської сировини (м. Москва), 

на якій виступив завідувач Лубенської 
дослідної станції Н.А. Львов з доповід-
дю: «Культура лекарственных растений на 
Полтавщине, ее перспективы и современ-
ное положение» (Протокол другого засі-
дання). У доповіді йшлося: «Лубенская 
Опытная станция, работающая на Пол-
тавщине с 1916 года, основными задачами 
ставит: обслуживание агрономической по-
мощью лекарственную отрасль: вопросы 
применения удобрений, борьба с вредите-
лями, применение тех или иных приёмов 
на лекарственных растениях, активное об-
служивание населения в единении с агро-
номической сетью и кооперацией».

З 1934 р. Дослідна станція увійшла до 
мережі новоствореного Всесоюзного нау-
ково-дослідного інституту лікарських і 
ароматичних рослин (ВІЛАР) як Україн-
ська зональна дослідна станція і не припи-
няла своєї роботи ні під час першої світової 
та громадянської війни, ні під час окупації 
країни фашистською Німеччиною.

Незважаючи на численні зміни назв і 
підпорядкувань установи, станція зберігає 
традиційний напрям досліджень, продов-
жує пошукові роботи з виявлення нових 
лікарських рослин, розробляє лікувальні 
засоби із рослинної сировини, працює над 
створенням сортів та розробкою сучасних 
технологій їх вирощування, є чи не єдиною 
базовою організацією з питань стандарти-
зації та сертифікації лікарської сировини, 
їх ініціатором, розробником та активно 
впроваджує систему GACP в Україні. Впро-
довж 100 років своєї діяльності колективом  
Дослідної станції здійснюються комплек-
сні наукові дослідження з ресурсознавства, 
інтродукції, селекції, насінництва, насін-
нєзнавства, механізації, агрохімії, рослин-
ництва та фітохімії. За час роботи установи 
було досягнуто значних результатів, серед 
яких такі напрацювання:

• розроблено рекомендації та техно-
логічні карти з вирощування більш ніж 
100 лікарських культур, системи добрив 
та захисту від шкідників і хвороб для 60 
культур;

• проведено інтродукцію понад 150 ви-
дів лікарських рослин;

О.І. ФУРДИЧКО, О.В. УСТИМЕНКО
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• розроблено режими невиснажливої 
заготівлі 15 видів лікарських рослин;

• розроблено вихідні умови на 10 ма-
шин для лікарського рослинництва;

• завершено 14 фармакопейних статей, 
розроблено нормативно-аналітичну доку-
ментацію, технічні умови на сировину і 
препарати;

• селекціонерами установи виведено  
46 сортів, п’ять сортопопуляцій, 34 попу-
ляції, три сортозразки; одержано 28 автор-
ських свідоцтв на нові сорти лікарських 
рослин.

Колекція генофонду установи та герба-
рій входять до складу національного над-
бання України. Понад 70% сортів лікар-
ських культур, внесених до Реєстру сортів 
рослин України, створено селекціонерами 
установи.

Науковці станції брали активну участь 
у підготовці фахівців з фармакогнозії, лі-
карського рослинництва, фітотерапії, про-
водячи навчання і повномасштабні польо-
ві практики для студентів з усіх куточків 
СРСР — від Риги до Чимкента — та викла-
даючи у Лубенському Всесоюзному тех-
нікумі лікарських і ароматичних рослин. 

Станція і нині є базою як для навчального 
процесу в підготовці висококваліфікова-
них спеціалістів у галузі фармакогнозії, 
так і для допомоги господарствам у виро-
щуванні лікарських культур.

На сьогодні Дослідна станція лікар-
ських рослин Інституту агроекології і 
природокористування НААН — це єдина 
в Україні наукова установа, де комплексно 
досліджуються лікарські рослини, безпе-
речний лідер за кількістю та значущістю 
наукових розробок у цій галузі, що про-
довжує розвивати справу і примножувати 
здобутки багатьох поколінь відданих спра-
ві дослідників лікарських рослин.

О.І. Фурдичко,
Директор Інституту агроекології і при-

родокористування НААН, доктор  
економічних і сільськогосподарських наук, 

професор, академік НААН

О.В. Устименко,
Директор Дослідної станції лікарських 

рослин Інституту агроекології  
і природокористування НААН

(* В огляді використано маловідомі джерела, опубліковані на початку ХХ ст.).

ДО 100-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
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Із сивої давнини люди користуються 
лікарськими рослинами. Наші предки ще 
з минулого займалися зціленням хворих. 
Для цього використовували шипшину, зві-
робій, подорожник, горицвіт, наперстянку, 
беладону, золототисячник, ліщину тощо.

Слід наголосити, що стародавні скіфи і 
слов’яни здавна володіли великим запасом 
знань про лікарські рослини і широко ви-
користовували їх під час надання медичної 
допомоги. Серед скіфів були збирачі лікар-
ських рослин, які заготовляли їх не тільки 
для задоволення своїх потреб, а також для 
продажу на зовнішньому ринку, насампе-
ред — грекам [1].

Наукова медицина зародилась і про-
довжує розвиватись на основі глибокого 
вивчення і більш повного використання 
діючих речовин, що містяться в рослинах. 
Поява синтетичних ліків, для яких, пере-
важно, добувають активні речовини з рос-
лин і які є їхніми хімічними аналогами, не 
зменшила значення природних і культи-
вованих лікарських рослин. Зацікавлення 
ними зростає серед фармакологів, фізіоло-
гів, біохіміків, травників, лікарів-практиків 
різного профілю, які прагнуть розширити 
банк лікарських засобів [2].

З огляду на це, метою статті є обґрунту-
вання перспектив та пріоритетів розвитку 
лікарського рослинництва з урахуванням 
історичних аспектів та тенденцій вітчиз-
няного виробництва лікарської рослинної 
сировини.

Понад 45% від усіх лікарських засобів, 
що випускаються в Україні, та 75% вітчиз-
няних препаратів, призначених для ліку-
вання та профілактики серцево-судинних 
захворювань, захворювань печінки, шлун-
ково-кишкового тракту, виготовляються 
з рослинної сировини. Офіційно ж лікар-
ськими визнано понад 250 видів рослин. 
Багато рослин не включено до Державної 
фармакопеї України, оскільки вони ще не-
достатньо досліджені або їх запаси в при-
родних місцезростаннях на сьогодні вичер-
пуються. Інтродукція місцевих дикорослих 
і завезених рослин є справою доволі склад-
ною і водночас прибутковою. Потреба в 
таких рослинах зростає відповідно до росту 
захворювань людини та погіршення еколо-
гічного стану навколишнього природного 
середовища.

З історичного екскурсу відомо, іще Пе-
тро І надавав значної ваги розвитку ви-
робництва та збору лікарських рослин. З 
його наказу були створені спеціальні ка-
зенні аптеки і аптекарські городи при них 
у багатьох містах і містечках Росії [1]. На 
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початку ХVІІІ ст. (1709) у м. Лубнах була 
заснована перша в Україні казенна аптека 
(за даними В.Д. Отамановського приватні 
аптеки виникли ще раніше, у ХІV–ХVІ ст.  
у містах Львові, Києві, Луцьку, Кремен-
ці, Кам’янець-Подільському). Аптека в  
м. Лубнах заготовляла лікарські трави для 
потреб армії та населення. При аптеці були 
закладені два аптекарських городи — «бо-
танічні сади» (у м. Лубнах) загальною пло-
щею в 50 десятин. На цих городах вирощу-
вали ромашку лікарську, шавлію лікарську, 
м’яту кучеряву та перцеву, наперстянку 
пурпурову, беладону, перець стручковий, 
гірчицю чорну, аконіт тощо.

Але первинним осередком організо-
ваного вирощування лікарських рослин 
стали так звані аптекарські сади, пізніше 
реорганізовані в ботанічні. На території 
України такий сад було створено в м. Луб-
нах у 1721 р. [3].

У царській Росії заготівлею лікарської 
сировини керували поміщики і численні 
торговельні підприємства, які реалізову-
вали її закордонним фірмам. Так, лікарська 
сировина перероблялась в інших країнах і 
поверталась до Росії вже із закордонною 
маркою. Коли ж спалахнула імперіалістич-
на війна (1914–1917), Росія була відрізана 
від західних держав — джерела постачання 
медикаментів, що й примусило царський 
уряд у 1915 р. різко змінити політику щодо 
збирання й переробки дикоростучої лікар-
ської сировини [4]. До цієї справи було за-
лучено Департамент землеробства, який на 
основі анкетних матеріалів установив мож-
ливість самого використання лікарських 
рослин, обсяг і територіальне розташуван-
ня площ їх збору. Також за ініціативою і 
проектом Лубенського товариства сіль-
ського господарства та фінансової підтрим-
ки Департаменту землеробства у 1916 р.  
у м. Лубнах була організована перша в Ро-
сії Дослідна станція лікарських рослин, 
метою якої стало всебічне дослідження 
культурних і дикоростучих лікарських 
рослин [1].

У колишній Українській РСР органі-
зоване вирощування та збір лікарської си-
ровини набуло найвищого рівня розвитку. 

Ринок лікарської сировини формувався з 
огляду на планові завдання, а тому статис-
тично вираховувалися потреби кількості 
лікарських засобів для населення, пере-
дусім тих, що виготовлялися на основі лі-
карських трав. Для виконання поставлених 
завдань формувалися спеціальні радгос-
пи, що надавало можливість забезпечити 
оптимальні умови (кліматичні, ґрунтові), 
особливості росту і розвитку лікарських 
рослин. А головне, відповідні структури 
Союзлікроспрому здійснювали незалеж-
ний контроль за самим процесом культи-
вування, обсягами вирощеної продукції 
і якістю сировини. Однією зі складових 
отримання необхідної кількості сировини 
відповідної якості було визначення пріори-
тетних напрямів досліджень для забезпе-
чення потреб виробника в засобах механі-
зації трудомістких процесів вирощування 
в лікарському рослинництві.

Окрім того, в Українській РСР для раціо- 
нального використання та відтворення ре-
сурсів лікарських рослин і ширшого впро-
вадження в медичну практику лікування 
населення лікарських засобів був створе-
ний Український державно-акціонерний 
консорціум по вирощуванню та перероб-
ці лікарських рослин — Укрфітотерапія 
[5]. У цей період значно зросла заготівля 
дикоростучих лікарських рослин — було 
організовано контрактацію продукції лі-
карської сировини в колгоспній системі. 
Характерним для цього періоду стали пла-
нові дослідження в галузі лікарських і аро-
матичних культур у системі Всесоюзного 
науково-дослідного інституту лікарських 
та ароматичних рослин (ВІЛАР) з його зо-
нальними дослідними станціями. Слід на-
голосити, що в Україні робота Лубенської 
дослідної станції лікарських рослин з часу 
її організації не припинялась. У 1925 р.  
станцію було переведено в c. Березоточу 
Лубенського р-ну Полтавської обл. [6].

Слід зауважити, що в умовах тодіш-
ньої планової економіки, загалом, була 
доволі потужна структура з вирощуван-
ня та заготівлі лікарських трав, що після 
розвалу СРСР прийшла в занепад. Із 14 
радгоспів-заводів, які входили в структу-
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ру Укрфітотерапії, залишилося чотири (у 
Полтавській, Сумській, Львівській та Тер-
нопільській областях). Крім промислового 
вирощування лікарських рослин, в країні 
була добре розвинена система заготівлі ди-
корослих трав від населення. Закупівлею 
такої сировини займалась Укоопспілка. За 
даними фахівців [7] заготівля дикорослої 
рослинної сировини сягала 1,5–2 тис. т су-
хих лікарських трав.

Нині функції Укоопспілки, в основно-
му, перейняли приватні підприємці, які 
заготовляють трави від селян. До того ж 
деякі з них не тільки збирають трави, але 
й самі їх вирощують на власних городах. 
За оцінками експертів останніми роками в 
загальній структурі заготовленої для пере-
робки рослинної сировини спостерігається 
майже рівне співвідношення вирощених і 
дикорослих трав. Як приклад, у європей-
ських країнах частка вирощуваної сирови-
ни досягає 80–90%.

На сьогодні в Україні процес форму-
вання ринку лікарської рослинної сиро-
вини відбувається хаотично, тому відсутня 
інформація щодо потреби в певній про-
дукції, що унеможливлює гарантовану її 
реалізацію.

На сьогодні ринок лікарських рослин 
регулюється чинним українським законо-
давством, у т.ч.: Законами України «Про 
лікарські засоби», «Про ліцензування пев-
них видів господарської діяльності», По-
датковим кодексом України тощо. Основ-
ними об’єктами ринку є підприємства, 
що займаються заготівлею дикоростучої 

лікарської рослинної сировини, промис-
ловим вирощуванням відповідних куль-
тур, переробкою і реалізацією. Проблеми 
сучасного ринку полягають у застарілих 
методологіях дослідження у цій галузі, а 
також у відсутності належної механізації 
вирощування лікарських рослин, у про-
цесі якого, здебільшого, не менш важли-
вим питанням є забезпечення переробних 
підприємств власною лікарською сиро- 
виною.

Аналізуючи тенденції вітчизняного фар-
мацевтичного ринку, експерти називають 
основні чинники підвищення споживчого 
попиту на лікарські рослинні засоби. На-
самперед, це відносна безпека дії, незначна 
кількість побічних ефектів, можливість ра-
ціонального поєднання лікарських рослин 
між собою та із синтетичними лікарськими 
препаратами, а також їх економічність.

Виробництво лікарських засобів на 
основі рослинної сировини впродовж де-
сятиліть було найважливішою складовою 
вітчизняної фарміндустрії (рис. 1). Слід 
зауважити, що виробництво і лікарської 
рослинної сировини, і препаратів медич-
ного призначення на її основі залиша-
ється доволі актуальним і прибутковим 
бізнесом, оскільки їх значна кількість має 
необмежений попит на зовнішньому ринку. 
Так, ринок лікарської рослинної сирови-
ни України є привабливим для вкладення 
інвестицій, що можна охарактеризувати 
такими ознаками [7, 8]:

• ємність ринку (ринок лікарської рос-
линної сировини ще не насичений, існуюча 

на сьогодні пропозиція не покри-
ває повною мірою його потреби);

• постійно зростаючий попит 
(фітотерапія в Україні та ближ-
ньому зарубіжжі стає дедалі по-
пулярнішою, а це сприяє збіль-
шенню попиту на фіточаї, трав’яні 
бальзами і розширенню потенцій-
ного ринку для цієї продукції);

• можливість високорента-
бельного виробництва без знач- 
них капіталовкладень (наприк-
лад, збирання дикорослих лікар-
ських трав);

Рис. 1. Динаміка вирощування та заготівлі лікарських 
рослин в Україні впродовж 2006–2014 рр. [7]
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• сприятливі природні та еколого-еко-
номічні умови культивації лікарських рос-
лин.

Поряд із тим виявлено, що внаслідок 
виробничої діяльності з вирощування лі-
карських рослин, крім отримання товарної 
сировини, проявляються і зовнішні (не-
ринкові) ефекти, що створюють додаткові 
переваги в рамках багатофункціонального 
сільськогосподарського виробництва. На-
приклад, на стику соціально-культурної та 
екологічної складових своєї багатофунк- 
ціональності зберігається біорізноманіття 
(за раціональної системи заготовки дико-
рослих рослин), що підвищує культурно-
освітній рівень сільського населення, а роз-
виток зеленого туризму стимулює охорону 
природних пам’яток, звичаїв, фольклору.

В умовах сьогодення та з огляду на 
ретроспективний аналіз розвитку ринку 
лікарської сировини в Україні, високий 
природно-ресурсний потенціал, пріоритети 
аграрної політики, що спрямовані на пере-

творення сільського господарства у висо-
коефективну галузь економіки, необхідно 
вирішити питання становлення і розвитку 
лікарського рослинництва.

Зважаючи на курс державної економіч-
ної політики України в напрямі імпортоза-
міщення щодо соціально значущих галузей, 
продуктів і виробів, виробництво вітчиз-
няних медичних препаратів рослинного 
походження та отримання ефірних масел 
із власної сировини є одним із першоряд-
них завдань лікарського рослинництва. В 
умовах стратегічного планування важли-
во визначити місце галузі в економічному 
розвитку країни та організувати новітнє 
високоефективне виробництво цієї про-
дукції [9].

Слід відзначити основні перспективи 
та пріоритети розвитку лікарського рос-
линництва (рис. 2), до складу яких вхо-
дять: стимулювання розробки нових ліків 
і сфер застосування лікарських рослин; 
впровадження у виробництво якісно нових 

Рис. 2. Пріоритети державної політики розвитку лікарського рослинництва в Україні
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сортів та технологій вирощування рослин, 
традиційних для обробітку в умовах Укра-
їни; використання машин і агрегатів, що 
максимально враховують біологічні особ-
ливості рослин і специфіку технологій їх 
вирощування та збирання; оптимізацію і 
контроль заготівельної діяльності, вивчен-
ня обігу лікарської рослинної сировини; 
застосування міжнародних систем забез-
печення якості; координація та наукове 
супроводження відносин між суб’єктами 
ринку [10].

Для інноваційного розвитку лікар-
ського рослинництва необхідно створити 
багаторівневу систему підготовки та пе-
репідготовки кадрів на основі інтеграції 
наукового та освітнього потенціалів ви-
щих навчальних закладів та науково-до-
слідних установ. Загалом, стратегічна мета 
становлення та розвитку галузі має ґрун-
туватися на забезпеченні гарантованого 
і збалансованого постачання лікарською 
рослинною сировиною різних галузей 
економіки країни [9, 10]: фармацевтичної, 
хлібопекарської, молочної, м’ясної, пло-
доовочевої та консервної, масложирової, 
кондитерської, рибопереробної, парфумер-
но-косметичної промисловості та інших  
виробництв.

Для виконання завдань у рамках наве-
дених стратегічних пріоритетів необхідно 
розробити загальнодержавні заходи з під-
тримки сільськогосподарських товарови-
робників, стимулювання раціонального ви-
користання та охорони земель, проведення 
ефективної протекціоністської політики 
з метою забезпечення імпортозаміщення 
препаратів з лікарської рослинної сиро-

вини вітчизняним виробництвом остан-
ніх, а також упровадження сучасних ме-
тодів управління і системи інтегрального 
контролю показників її якості та безпеки 
на етапах переробки, транспортування та 
зберігання. Для переходу до моделі інно-
ваційного розвитку лікарського рослин-
ництва передбачається використовувати 
нові конфігурації державно-приватного 
партнерства на базі науково-виробничих 
кластерів тощо.

ВИСНОВКИ

З урахуванням проаналізованого істо-
ричного досвіду та сучасних проблем у 
галузі лікарського рослинництва визна-
чено основні переваги інвестиційної при-
вабливості вітчизняного ринку лікарської 
рослинної сировини. Це дає можливість 
обґрунтувати перспективи та пріоритети 
державної політики розвитку лікарського 
рослинництва. Розглянуті стратегічні пріо-
ритети державної політики розвитку лікар-
ського рослинництва мають бути прийняті 
як цільові засади для розробки проекту 
державної програми розвитку виробництва 
та переробки лікарських рослин, а також 
регіональних та місцевих програм розвит-
ку цієї галузі.

Загалом, ефективне впровадження та 
реалізація заходів у рамках окреслених 
пріоритетів розвитку лікарського рослин-
ництва України дасть можливість істотно 
збільшити обсяги заготівлі лікарських трав, 
забезпечити повною мірою фармацевтичну 
галузь якісною сировиною та створити гід-
ну конкуренцію на міжнародному ринку у 
цій сфері.
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Останнім часом від представників ви-
щого керівництва держави доволі часто лу-
нає теза, що наша академічна наука «пасе 
задніх» або взагалі є неефективною. Але 
чомусь зовсім не згадується, що її, як і інші 
складові культури нації, для початку по-
трібно елементарно на всіх рівнях достой-
но фінансово підтримувати, а не в черговий 
раз «оптимізувати»! «Роби благодать, але 
не за рахунок інших», — заповідав Омар 
Хайям. Особливій критиці на цьому фоні 
піддається аграрна наука. Безперечно, є 
за що, особливо у форматі чи не щорічно 
змінюваних «правил гри» та цінностей. На 
сьогодні існують всі підстави вважати, що 
наступний рік у системі адаптованих змін 
до європейських стандартів усіх складо-
вих держави може стати вирішальним. Він, 
найвірогідніше, остаточно «поховає» сис-
тему напрацювань в організації науки ра-
дянської доби. Як відомо, до подій 1917 р.  
сучасні українські землі виводили тодішню 
державу у п’ятірку провідних країн світу 
за експортом виробленої та переробленої 
сільськогосподарської продукції. Видатне 
місце у цих досягненнях належить уні-

кальній і неповторній Полтавщині [1]. З 
появою галузевого дослідництва у 1884 р. 
шляхом створення першої постійно діючої 
казенної інституції — Полтавського дослід-
ного поля [2], у 1916 р. у регіоні розпочинає 
свою діяльність за кращими європейськи-
ми стандартами перша в країні спеціалізо-
вана Дослідна станція лікарських рослин 
у м. Лубнах, до зони дії якої входили Лу-
бенський, Миргородський, Хорольський, 
Прилуцький, Кременчуцький, Полтав-
ський, Лохвицький та Пирятинський по-
віти Полтавської губернії. Її засновником 
і першим директором був Петро Іванович 
Гавсевич — особистість непростої долі, ім’я 
якого, без перебільшення, можна віднести 
до плеяди видатних діячів — В.І. Вернад-
ського, В.В. Докучаєва, А.Є. Зайкевича,  
С.Л. Франкфурта та інших, — як розбу-
довника сільськогосподарської дослідної 
справи в Україні, що є складовою культури 
нації і сучасного природознавства [3].

Вивчаючи архівні матеріали, на дум-
ку спадають слова англійського філософа 
Джона Локка: «Вивчати історію потрібно 
не так, як ми собі уявляємо, чи нас навчи-
ли, а такою, якою вона є насправді». Ви-
являється, що у довідниках та енциклопе-
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діях офіційна біографія П.І. Гавсевича —  
організатора галузевої науки і знаного по-
літичного та державного діяча, не зовсім 
відповідає дійсності. З огляду на прийня-
тий парламентом нашої країни закон про 
децентралізацію влади, в якому з-поміж 
іншого йдеться і про відповідальність 
місцевих громад за формування власних 
пантеонів слави, маю сподівання, що зре-
штою належне місце буде відведено як без-
посередньо фундатору наукової установи  
П.І. Гавсевичу, так і загалом станції лікар-
ських рослин у м. Лубнах.

Мета роботи — висвітлити особистий 
вклад вченого П.І. Гавсевича в становлення 
Дослідної станції лікарських рослин.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

За базові матеріали були використані 
напрацювання як власні, так і інших іс-
ториків сільськогосподарської дослідної 
справи в Україні, а також раніше непроана-
лізовані джерела галузевого депозитарію 
сільськогосподарської та лісотехнічної лі-
тератури Національної наукової сільсько-
господарської бібліотеки НААН, ретро-
спективні — з Центрального державного 
архіву вищих органів влади та управління 
України, ДБУ «Центральний державний 
архів м. Москви», Державного архіву Жи-
томирської області та Лубенського місько-
го державного архіву.

Теоретико-методологічні засади істо-
ричної розвідки ґрунтуються на принци-
пах історичного дослідження: історизмі, 
об’єктивності, системності, наступності, 
комплексності, багатофакторності, що за-
безпечують цілісне, всебічне охоплення 
найістотніших аспектів визначеної проб-
леми. Особливий наголос робиться на іс-
торичних методах наукового пізнання, а 
саме: проблемно-хронологічному, порів-
няльно-історичному та ретроспективному. 
Крім того, для комплексності аналізу вико-
ристано історіографічний, джерелознавчий 
та термінологічний методи.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Завдяки проведеному історико-науко-
вому, архівознавчому аналізу встановле-

П.І. ГАВСЕВИЧ (1833–1920) ТА ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ

П.І. Гавсевич (1909 р.) 
Фото друкується вперше

но, що Петро Іванович Гавсевич народився  
22 серпня 1883 р., а не 1879 р., як ствер-
джують його біографи. За їхніми свідчен-
нями, він з’явився на світ у м. Києві у ба-
гатодітній родині робітника [4–8]. Згідно 
з отриманими документами із фондів ДБУ 
«ЦДА м. Москви» та Державного архіву 
Житомирської області, П.І. Гавсевич похо-
див із міщан містечка Махнівка Бердичів-
ського повіту Київської губернії [9]. Зали-
шившись без батька, ще у старших класах 
гімназії, яку закінчив із золотою медаллю, 
почав опікуватися долею молодших братів 
і сестер, що продовжував робити і викла-
даючи природничу історію у Київському 
реальному училищі та міській чоловічій 
гімназії, і під час навчання на відділенні 
природничих наук фізико-математичного 
факультету Університету Св. Володимира 
(нині — Київський національний універси-
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тет імені Тараса Шевченка), який закінчив 
з дипломом І ступеня за № 136 від 28 трав- 
ня 1907 р. Викладачем і наставником  
П.І. Гавсевича був видатний вчений-агра-
рій, завідувач кафедри агрономії С.М. Бог- 
данов (1859–1920) [10]. Саме він рекомен-
дував П.І. Гавсевичу продовжити свою фа-
хову підготовку з цього напряму.

За пропозицією попечителя Київського 
навчального округу від 31 серпня 1907 р.  
за № 18563 П.І. Гавсевич був допущений 
до виконання обов’язків учителя при-
родознавства Олександрійського реаль-
ного училища м. Кременчука, з оплатою  
1230 руб. [11]. Наступного року на під-
ставі погодження управителя Київського 
навчального округу від 29 липня 1908 р. за  
№ 20661 з 1 серпня він виконував обов’яз-
ки понадштатного вчителя природничої 
історії у Житомирській першій гімназії. 
Відповідно до вказівки попечителя Київ-
ського навчального округу від 9 липня 
1909 р. за № 27571, за поширення серед 
учнів поглядів К.А. Тимірязєва майбутньо-
го вченого відсторонюють від виконання 
обов’язків. Перед звільненням, 22 червня 
1909 р., він подає клопотання директоро-
ві Московського сільськогосподарського 
інституту (нині — Російський державний 
аграрний університет — Московська сіль-
ськогосподарська академія ім. К.А. Тимі-
рязєва) щодо зарахування його до лав 
студентства. До заяви додає «Звільнене 
свідоцтво», видане ще 3 липня 1901 р. 
Махновською міщанською управою Бер-
дичівського повіту Київської губернії, що 
за сімейним списком він значиться серед 
місцевих міщан під № 178 і не має жодних 
«… недоїмок і має право на звільнення з то-
вариства для вступу у вищий навчальний  
заклад» [9].

У серпні 1909 р. П.І. Гавсевича зарахо-
вують до навчального закладу, а 21 вересня 
він отримує квиток «Студента Москов-
ського сільськогосподарського інституту» 
(МСГІ ) за № 10 000 та як «ратник опол-
чення другого розряду» — квиток № 90 
від 3 вересня 1909 р. на право проживати у  
«… Москві і Московському повіті до 15 лю- 
того 1910 р.» [9].

Під час першого року навчання П.І. Гав- 
севич займається лісівництвом (оброб-
кою модельного дерева) та ентомологією. 
Оскільки більшість предметів ним було 
складено ще за навчання в Університеті  
Св. Володимира, то він «… виконав усі 
обов’язкові роботи…» із ґрунтознавства і 
загального землеробства під керівництвом 
професора В.Р. Вільямса, з агрономічної хі-
мії — під наглядом асистента М.А. Єгорова 
[9]. Обидва викладачі, як, до речі, і профе-
сор М.М. Кулагін із модельного дерева та 
професор М.С. Нестеров з ентомології, за-
лишили документальне підтвердження, що 
П.І. Гавсевич все виконав «… досить сум-
лінно…» [9]. Крім того, ним ще був успішно 
складений іспит із бактеріології.

Наступного року 29 квітня П.І. Гавсевич 
звертається до директора з проханням на-
дати можливість як випускникові фізико-
математичного факультету отримувати з 
другого року вакантну казенну стипендію, 
яку за клопотанням згаданих викладачів 
йому було призначено 21 вересня 1910 р. 
Але коштів для проживання в Москві все 
одно не вистачало. Тому він постійно вико-
ристовував свої студентські канікули для 
заробітку. Так, відповідно до квитка про 
відпустку № 2013 з 3 до 15 травня 1910 р. 
до м. Житомира, він подовжив її термін до 
15 вересня. Разом із практикантами МСГІ 
Л. Воїновим, С. Розовим та К. Осьмаком, 
який згодом став останнім президен-
том Головної визвольної ради України,  
П.І. Гавсевич здійснював сільськогоспо-
дарський перепис (обстеження) Волин-
ської губернії впродовж 1910–1911 рр. на 
замовлення місцевого губземства. Звіт про 
роботу, а також плани на майбутнє він ви-
клав у доповіді «Про розробку матеріалів 
повітових обстежень» на ІІІ Волинській 
губернській агрономічній нараді, що від-
булася 12–17 травня 1911 р. [12]. Зібрання 
прийняло рішення щодо проведення по-
дальших повітових опитувань населення 
про стан сільського господарства та пер-
шочергові заходи з агрономічного впливу. 
Їхнє впровадження розпочали здійснювати 
з Новоград-Волинського повіту шляхом 
складання відповідних цифрових статис-

В.А. ВЕРГУНОВ
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тичних таблиць за такими позиціями як: 
1) кількість населення в господарствах;  
2) землеволодіння за угіддями; 3) зніман-
ня; 4) оренда ріллі; 5) землекористування; 
6) пропорція культур; 7) кількість худоби, 
сільськогосподарських знарядь тощо. Зва-
жаючи на те, що обстеження розгорнулося 
не лише як повітове, але і поселенське (по-
двірні), Волинське губземство додатково 
виділило 1 тис. руб. на його здійснення. 
Відібрані у цей період П.І. Гавсевичем ко-
лекції сортів хмелю, що вирощували у Во-
линській губернії, а також петрографічне 
зібрання порід (мінералів) регіону стали 
власністю МСГІ та заснованого при ньому 
22 грудня 1909 р. Агрономічного гуртка 
з вивчення українських губерній. Того ж 
року від його імені розроблено й розіслано 
молодим ученим анкету для опитування 
земських агрономів українських губерній 
з метою з’ясування реального стану орга-
нізації агрономічної допомоги на місцях. 
Свою першу наукову доповідь «Селян-
ське хазяйство південної Волині та засоби 
до його поліпшення» перед гуртківцями, 
які головним сенсом власного творчого 
життя вважали працю для свого народу,  
П.І. Гавсевич прочитав наприкінці 1910 р. 
вже після проходження відповідної прак-
тики. Зібранням було прийнято рішення 
видати її як статтю в журналі гуртка «По-
треби села» [13]. Узагальнені результати 
всіх статистичних досліджень на Волині 
П.І. Гавсевич висвітлює у спеціальній бро-
шурі «Нарис селянського господарства Но-
воград-Волинського повіту» (з таблицями 
і 40 діаграмами [14]. Членом Правління 
Агрономічного гуртка МСГІ П.І. Гавсевича 
було обрано 10 грудня 1911 р.

Після повернення з України, 22 листо-
пада 1910 р. П.І. Гавсевич пише заяву на 
ім’я директора МСГІ з проханням вида-
ти його «Формулярний список» для під-
твердження свого «… освітнього цензу на 
Причистенських курсах для робітників…», 
що були організовані Комісією з технічної 
освіти при Імператорському технічному 
товаристві. На них П.І. Гавсевич до 8 берез-
ня 1911 р. викладає курс «Про живлення 
рослин».

Упродовж осені 1910 — весни 1911 р. 
П.І. Гавсевич під керівництвом видатно-
го вченого, творця суспільної агрономії — 
професора О.Ф. Фортунатова (1856–1925) 
безпосередньо займається підготовкою ди-
пломної роботи. У цей період він мешкав у 
м. Москві — спочатку у квартирі № 13 на 
вул. Довгопрудковській, а потім переїхав у 
Тихвінський провулок до будинку Паніна 
у квартиру № 98 [9].

Свою наступну студентську відпуст-
ку він знову проводить у м. Житомирі, де 
мешкав у квартирі Брозовського на вул. 
Миколаївській, 20. Канікули тривали до 
15 вересня 1911 р. Зауважимо, що разом із 
дозволом на відпустку йому на весь час її 
дії зняли виплату стипендії, яку поновили 
після відповідного клопотання 24 люто-
го 1912 р. Проте в останній рік навчання  
П.І. Гавсевичу довелося знову сплачува-
ти власні кошти за навчання, як і у перші 
роки, у розмірі 50 руб. за семестр.

Свою останню студентську відпустку 
П.І. Гавсевич отримав з 13 липня до 15 ве-
ресня 1912 р. (квиток № 4441) і провів її 
вже на Полтавщині, у м. Лубнах. На під-
ставі поданої заяви у зв’язку з «… частими 
роз’їздами у справах службових» вона була 
подовжена до 20 вересня 1912 р. Під час 
цієї практики молодий вчений захопився 
вивченням лікарських рослин. За влас-
ні кошти орендує і проводить у с. Тернах 
Лубенського повіту серію спеціальних до-
слідів з агротехніки лікарських культур. 
Їхні результати як цикл лекцій за темою  
«Лікарські трави» неодноразово згодом 
доповідає на засіданнях Агрономічного 
гуртка інституту до 1917 р. включно. Як 
секретар створеного у березні 1911 р. Лу-
бенського товариства сільського господар-
ства, очолюваного головою міської управи  
М.П. Боярським, тричі на його засіданні  
2 червня 1912 р. виступає з повідомлен-
нями: 1) «Про організацію збирання лі-
карських рослин»; 2) «Грошовий звіт про 
торгівлю травами Лубенського товари-
ства сільського господарства» і 3) «Про 
організацію збуту лікарських трав». Не 
меншу зацікавленість у членів товариства 
викликали й інші його виступи: «Схема-
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тичний план організації колективного 
продажу хліба при сприянні Лубенсько-
го товариства сільського господарства» та 
«Про діяльність Лубенської каси дрібного 
кредиту за час 1907–1911 рр. і про необ-
хідність її реформи» [15]. Після закінчен-
ня переддипломної практики і складання 
попереднього іспиту з економічної секції 
сільськогосподарського відділення МСГІ, 
відповідно до заяви від 8 листопада 1912 р.,  
успішно захищає дипломну роботу на тему: 
«Наділення селян землею у 1861 р.» з пра-
вом отриманням диплому І ступеня [9]. 
Після цього, згідно з квитком № 7829 від  
21 грудня 1912 р., від’їжджає у відпустку до 
м. Лубен на період до 15 січня 1913 р. Уже 
19 січня 1913 р. листом Лубенського това-
риства сільського господарства та особис-
тою заявою від 15 січня 1913 р. звертається 
до канцелярії у справах студентства МСГІ 
з проханням надіслати його документи, а 
саме: 1) тимчасове свідоцтво № 13142 від 
28 грудня 1912 р.; 2) копію формулярно-
го списку про службу № 913 від 9 червня  
1909 р.; 3) свідоцтво про припис до при-
зивної дільниці № 694 від 31 травня 1901 р.  
та 4) безстрокову паспортну книжку № 915 
від 8 червня 1909 р. [9].

На нараді, скликаній 10–11 січня 1913 р.  
Лубенським товариством сільського гос-
подарства, П.І. Гавсевич оприлюднює ге-
неруючу державотворчу доповідь з питань 
системного збирання та збуту лікарських 
рослин. Загалом, це зібрання мало знако-
ве значення для становлення вітчизняної 
дослідної справи з питань культури лікар-
ських рослин, а його основоположні рі-
шення, завдячуючи доповідачеві, доволі 
швидко втілилися у життя не лише на Пол-
тавщині, а й поширилися країною.

Цьому посприяло і видання «Праць міс-
цевої наради про організацію збуту лікар-
ських трав» за загальною редакцією і пе-
редмовою П.І. Гавсевича, згідно з рішенням 
Ради Лубенського товариства сільського 
господарства від 8 березня 1913 р. його два 
випуски вийшли під назвою «Збирання 
лікарських трав на Лубенщині» [16–17]. 
Також з ініціативи П.І. Гавсевича було 
створено Лубенське товариство зі збуту 

лікарських і технічних трав. Для цього він 
розробив відповідні організаційні заходи і 
«Статут». На підставі узагальнення відпо-
відей спеціально розробленої й розісланої 
анкети вчений упорядкував «Цінник лі-
карських рослин», що налічував 114 най-
менувань різноманітних видів рослинної 
продукції з економічно обґрунтованими на 
них цінами та із наведенням як наукових, 
так і місцевих (етнічних) назв. Наступ-
ним кроком з популяризації лікарського 
рослинництва стала реалізація рішення 
січневої наради 1913 р. щодо закладання 
спеціалізованого дослідного городу лікар-
ських рослин за приватні кошти завдяки 
участі у сільськогосподарських виставках, 
галузевих зібраннях, а також розгорнутому 
висвітленню не лише одержаних особис-
тих результатів, але і залученню кращих 
надбань із закордонного досвіду у вигля-
ді наукових праць і брошур. П.І. Гавсевич 
науково обґрунтував і необхідність ко-
оперативного підходу до вирощування та 
реалізації лікарської сировини. На думку 
відомого дослідника історії аграрної науки 
та освіти Полтавщини В.М. Самородова, 
така новація стала новаторською не лише 
для України та Росії, але й для всієї Єв- 
ропи [7].

Головне, що із практичною реалізаці-
єю наведених складових вдалося доволі 
швидко інтенсифікувати багатовіковий 
український промисел не лише стосовно 
Лубенського повіту, а й Полтавської губер-
нії загалом. Його витоки сягають XVIII ст.,  
коли у 1709 р. було засновано Лубенську 
казенну (запасну) аптеку, при якій існували 
дві плантації (аптекарські сади) лікарських 
трав площею 50 десятин кожна. Одна з них 
розташовувалася у Петровських левадах 
м. Лубен, інша — у с. Тернах Лубенського 
повіту. Для виробничих потреб було по-
будовано сушильні й перегінні установ-
ки. У 1720 р. у м. Лубнах відкрито першу 
державну аптеку. Впродовж XVIII — і до 
початку ХІХ століття Лубенська казенна 
аптека була єдиною в країні, що постачала 
ліки для потреб війська і трави для аптек 
імперії, насамперед до Москви і Санкт-
Петербурга. Саме завдяки цій установі у 
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культуру було введено нагідки лікарські, 
наперстянку пурпурову, марену фарбуваль-
ну. У 1730 р. було зібрано перший урожай 
ревеню.

Наприкінці 1913 р. П.І. Гавсевич отри-
мує призначення на посаду помічника во-
линського губернського агронома, а впро-
довж 1914–1915 рр. він обіймає таку саму 
посаду в Чернігівському губернському 
земстві. Там він познайомився та заприя-
телював із видатним українським поетом  
П.Г. Тичиною (1891–1967), який після за-
кінчення Чернігівської духовної семінарії 
став студентом Київського комерційного 
інституту і недовгий час працював ста-
тистом Центрального статистичного бюро 
цього земства. Результати своєрідного 
моніторингу П.І. Гавсевич оприлюднює у 
праці «Огляд діяльності сільськогосподар- 
ських товариств Чернігівської губернії за 
1913 рік». До речі, на запрошення П.І. Гав- 
севича у 1916 р. П.Г. Тичина відвідав Лу-
бенську дослідну станцію лікарських рос-
лин і подарував збірку своїх поезій.

Однак П.І. Гавсевича не полишало ба-
жання займатися винятково культурою 
лікарських рослин та ще й на спеціально 
створеній дослідній станції. З цією метою 
він видрукував серію публікацій, серед 
яких слід відзначити науково-популярну 
брошуру українською мовою про 32 лі-
карські рослини — «Про лікарські трави, 
як їх збирати, сушити й продавати [18]. 
Слід зауважити, що 14–16 березня та 20– 
22 травня 1915 р. на міжвідомчих зборах 
під егідою Департаменту землеробства у 
м. Москві з питань лікарського рослинни-
цтва схвальний відгук на роботу П.І. Гав-
севича надав один із його вчителів — про-
фесор К.А. Тимірязєв (1843–1920). Також 
його науковий трактат було підтримано 
на зборах Ради Лубенського товариства 
сільського господарства за участю пред-
ставників Полтавського губернського зем-
ства і зокрема професора А.Є. Зайкевича. 
Головну доповідь із короткою передісто-
рією лікарського промислу та конкрет-
ним планом дій щодо його розгортання на 
науковій основі «До питання організації 
дослідного вивчення лікарських рослин  

м. Лубни» зробив П.І. Гавсевич. Але ще 
більш відчутним поштовхом до дій ста-
ло професійне зібрання «До питання про 
культуру і збір лікарських рослин й орга-
нізації їх використання і збуту», скликане 
22–28 лютого 1916 р. за розпорядженням 
принца О.П. Ольденбурзького у м. Петро-
граді. Його проведення можна вважати трі-
умфом творчого життя П.І. Гавсевича на 
ниві культури лікарських рослин. Про це, 
наприклад, свідчить не лише його активна 
участь майже на всіх зібраннях (він став 
членом Комісії з переробки лікарських 
рослин), а й вихід статті «Про невідкладні 
заходи із забезпечення наших лікувальних 
установ лікарськими рослинами» у спеці-
альній збірці «Праці Особливої Наради …  
з питань культури і збору лікарських рос-
лин …» [19]. Слід наголосити, такої честі не 
мав жоден із 49 учасників зібрання.

У статті і виступах під час обговорення 
П.І. Гавсевич відстоює ідею державної по-
треби прискореного розвитку вирощуван-
ня лікарських рослин, їхнього збирання і 
збуту, насамперед для вітчизняної фарма-
цевтичної промисловості, що набула осо-
бливої актуальності під час подій Першої 
світової війни, оскільки через закриття за-
хідного кордону з Австро-Угорщиною та 
Німеччиною знизилося постачання ліків 
іноземного виробництва. Це розуміли не 
лише вчені, але і представники правлячої 
царської династії. Не випадково, принц 
О.П. Ольденбурзький, що обіймав посаду 
Верховного начальника санітарної та ева-
куаційної частини, не лише всіляко підтри-
мав ідею заснування першої у світі дослід-
ницької насінницької плантації (станції) з 
вивчення лікарських рослин у м. Лубнах, 
але згодом і фінансово сприяв створенню 
при ній хіміко-фармацевтичної лаборато-
рії та сушильного сараю, виділивши на це  
5 тис. руб.

Серед інших генеруючих рішень «Особ-
ливої наради», що стали знаковими для 
розвитку вітчизняного лікарського рос-
линництва й організації його наукового 
забезпечення, слід відзначити результа-
ти діяльності Комісії з питань збирання 
культур від 24 лютого 1916 р. На ній було 
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вирішено ввести для семи районів країни 
посади уповноважених Центральної уста-
нови або санітарної та евакуаційної части-
ни з метою належної організації регіональ-
ного культивування лікарських рослин:  
1) Кавказу; 2) Чорноморського узбереж-
жя; 3) Туркестану; 4) Південно-Східного 
краю; 5) Південно-Західного краю і Криму;  
6) середньої смуги та 7) Північної Росії 
[20]. П.І. Гавсевич став членом спеціальної 
підкомісії з відпрацювання всіх координу-
ючих питань та керівництва відповідними 
роботами, передусім стосовно п’ятої зони. 
Головне, що через Департамент землероб-
ства, для якого рішення «Особливої на-
ради» були обов’язковими для виконання, 
вдалося успішно відпрацювати за бюджет-
ної підтримки механізм вирощування лі-
карських рослин, а саме за допомогою:  
1) проведення бесід, читання лекцій; 2) без- 
оплатного роздавання книжок, брошур і 
посібників; 3) облаштування показових ді-
лянок; 4) заохочення приватної ініціативи; 
5) надання пільгових кредитів для збира-
чів лікарських рослин; 6) зацікавленості 
у збуті продукції. Останній пункт було 
детально опрацьовано завдяки прийнят-
тю системних рішень щодо: 1) організації 
закупівлі; 2) облаштування складів; 3) по-
середництва земських і суспільних уста-
нов; 4) поповнення колекцій; 5) заснування 
заводів; 6) спрощення умов фабрично-за-
водської переробки і 7) введення урядової 
аптечної монополії. Переважну більшість 
із наведених рішень всіляко ініціював та 
обґрунтував П.І. Гавсевич. Не випадково 
Департамент землеробства відрядив до  
м. Лубен двох ботаніків з Імператорсько-
го Ботанічного саду Петра Великого, виді-
ливши 5,5 тис. руб. Полтавському повіто-
вому земству та Лубенському товариству 
сільського господарства [21] тощо.

Основний тягар практичного втілення 
запропонованих заходів взяв на себе ново-
призначений у 1915 р. старший спеціаліст 
Департаменту землеробства з культури 
лікарських рослин П.І. Гавсевич. Саме це 
відомство доручило йому створити спе-
ціалізовану дослідну станцію і завод із 
виробництва ефірної олії. Вибір для цих 

цілей земель Полтавщини і, головне, м. Лу- 
бен був невипадковим, оскільки значна 
кількість рослин з місцевої флори, зокрема, 
валеріана, кмин, алтей, ромашка та деякі 
інші проростали вільно, без їх спеціаль-
ного вирощування. Крім того, плантації 
м’яти та заводи з її переробки на олію у 
регіоні вже діяли у містах Полтаві, При-
луках та Кременчузі. З ініціативи П.І. Гав-
севича Лубенське товариство сільського 
господарства, за підтримки Полтавського 
губернського земства та Департаменту зем-
леробства, клопотало перед Лубенською 
міською думою про виділення невеликої 
земельної ділянки поблизу с. Плютенців 
для заснування Лубенської дослідної план-
тації лікарських рослин. Питання було ви-
рішено 26 листопада 1915 р., а польові до-
слідження розпочалися з 20 березня 1916 р.  
на площі 4,75 десятин [22]. До розробки 
її першої наукової програми діяльності  
П.І. Гавсевич залучив фундатора сільсько-
господарської дослідної справи Півден-
но-Західного краю, лубенчанина за по-
ходженням, професора А.Є. Зайкевича 
(1842–1931), який на той час не лише очо-
лював кафедру агрономії Імператорського 
Харківського університету, але й обіймав 
посаду інспектора сільського господарства 
Полтавської губернії, був автором першого 
українського сорту білої м’яти перцевої. 
На міжвідомчій нараді (зборах) з питань 
поліпшення виробництва в Росії лікар-
ських рослин, що відбулася у квітні 1915 р.  
з ініціативи Полтавської земської управи, 
учений історично обґрунтував початок дос-
лідного вивчення лікарських культур на 
Лубенщині. До речі, збори першими звер-
нулися до уряду Державного лісового ві-
домства про виділення 25 десятин землі зі 
складу Ольшанської або Мгарської лісових 
дач для створення спеціалізованої дослід-
ної плантації (станції) лікарських рослин. 
Укладену обома вченими спільну програму 
було прийнято фактично без змін. У по-
дальшому її тільки доопрацьовували, і ді-
яла вона не одне десятиліття. Згідно з про-
грамою, одночасно почали вивчати майже 
60 видів лікарських рослин [22]. Більшість 
з них і донині не втратили своєї цінності.
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На новоствореній ботанічній ділянці 
досліджували 16 культур, від семи з них 
у перший рік було одержано посадковий 
матеріал — насіння і коріння. Системні на-
укові дослідження почали з культури пер-
цевої м’яти та ромашки звичайної, перед-
усім щодо впливу метеорологічних умов 
на формування насіннєвої продуктивності. 
Для цього на дослідній ділянці вивчали 
їхню оптимальну густоту посівів, терміни 
висівання та збирання, систему удобрення. 
З метою введення культур у сівозміну у 
спосіб порівняння вивчали овес, а на спеці-
алізованій, так званій паровій площі, дослі-
джували осінні посіви м’яти сорту Мітчам 
і місцевої валеріани. Окремо проводили 
досліди на полі з пастернаком як овочем 
для потреб армії, що фінансувалися Пол-
тавською губернською земською управою.

Комплексом методичних і дослідниць-
ких робіт опікувався особисто П.І. Гавсе-
вич, а його першим помічником став завіду-
вач насіннєвої лабораторії Н.Ф. Саєнко. 
Крім того, на станції проходили практику 
три студенти. П.І. Гавсевич взяв на себе 
відповідальність за якнайшвидшу відбу-
дову інфраструктури станції. За короткий 
термін для технічного забезпечення пов-
ноцінної діяльності новоствореної стан-
ції було побудовано одно- і двоповерхові 
сараї, котельню, колодязь, обладнано на-
сіннєву лабораторію. Серед обов’язко-
вих умов повноцінного функціонування 
станції П.І. Гавсевич вважав наявність в її 
організаційній структурі бібліотеки. Ним 
було сформовано початковий її фонд, що 
складався із порадників і спеціалізованих 
довідників. Як наслідок продуманих рі-
шень, починаючи з 1916 р., результати до-
сліджень станції активно друкувалися в пе-
ріодичних виданнях країни, а до виконання 
дослідницьких робіт установи долучалися 
профільні фахівці Воронезького сільсько-
господарського інституту та вчені Петро-
града. Так, завдяки цьому доволі швидко 
вдалося підвищити вагомість результатів 
експериментаторства Лубенської дослід-
ної станції лікарських рослин як провід-
ного галузевого наукового центру в країні.  
П.І. Гавсевич особисто підготував серію 

праць: «Про лікарські трави. Короткі по-
ради хазяїнам, як їх розводити», «М’ята 
холодна. Ромашка. Волоський кріп. Шав-
лія. Ганус» [23]; «Збирання і культура лі-
карських трав на Лубенщині»; «До питан-
ня про організацію дослідного вивчення 
лікарських рослин в Лубнах»; «План робіт 
на 1916 рік і кошторис на закладку ведення 
Лубенської дослідної і насіннєвої станції»; 
«Роботи дослідної станції лікарських рос-
лин Лубенського товариства сільського 
господарства за 1916 рік: короткий звіт» 
[24] та ін. Слід наголосити, що вони на-
писані здебільшого українською мовою 
на фоні, як писав сам автор: «засилля ро-
сійськомовних видань» [24]. На початку 
березня 1917 р., після лютневої революції, 
П.І. Гавсевича було обрано головою пер-
шої Лубенської міської ради робітничих, 
солдатських і селянських депутатів. Цю 
посаду він поєднував із керівництвом стан-
цією.

Націоналістичні проукраїнські підхо-
ди у роботі П.І. Гавсевича стали «затре-
буваними» в кооперативному русі через 
його статистичну оцінку для потреб сіль-
ського господарства у часи перших спо-
дівань державності наприкінці 1917 р., і 
особливо Української Центральної Ради 
та Української Держави гетьмана П. Ско-
ропадського. Так, він очолював відділ 
сільськогосподарської статистики спо-
чатку Департаменту лісівництва, а потім 
сільського господарства до початку 1919 р.  
при дев’яти очільниках (Б.М. Матрос,  
М.О. Савченко-Більський, Б.О. Заруд-
ний, А.Г. Терниченко, М.М. Ковалевський,  
В.Г. Колокольцев, В.М. Леонтович, С.М. Гер- 
бель та М.Ю. Шаповал) [25] Генерально-
го секретаріату (Міністерства) земельних 
справ, а також був членом ради відомства 
в часи головування М.А. Кухаренка [25]. 
Обіймання цієї посади та переїзд до м. Ки-
єва, найімовірніше, стало можливим за-
вдяки уродженцю Полтавщини Б.М. Мар- 
тосу, з яким П.І. Гавсевич був знайомий 
ще з часів роботи голови секретаріату в 
кооперативних організаціях на Волині. 
Третього січня 1918 р. П.І. Гавсевичем 
розроблено організаційну структуру від-
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ділу, що складалася з чотирьох частин:  
«1) біжуча статистика, 2) аграрна статисти-
ка, 3) розробка сільськогосподарського пе-
репису, 4) справжні видання і деякі справи 
та звідомлення» [26]. А 21 травня 1918 р.  
він обґрунтовує «… готовий рахунковий 
апарат» та програму для створення окремо-
го відділу лісової статистики» [27]. Стає од-
ним із дієвих учасників антигетьманських 
виступів, за що наприкінці травня 1918 р. 
його звільнено з посади. Не отримавши 
підтримки у провідних політичних партій, 
згідно з наказом Міністерства земельних 
справ від 8 червня 1918 р., П.І. Гавсевича 
відновлюють на посаді у відомстві [28]. 
Попри все, він продовжує залишатися ді-
євим речником виступів проти існуючої 
влади. Разом із М.І. Туган-Барановським 
створює Українське наукове товариство 
економістів [29], а згодом на загальних збо-
рах 30 червня 1918 р. ініціює його вступ 
до Українського національного союзу. У  
1919 р. працює завідувачем статистично-
го відділу Укрраднаргоспу. Стає одним із 
фундаторів Київського кооперативного ін-
ституту (нині — Київський національний 
торговельно-економічний університет), 
створеного на основі Вищих кооперативних 
інструкторських курсів, що функціонували 
з 1917 р. при Центральному українсько-
му кооперативному комітеті з ініціативи 
відомого економіста — міністра фінансів 
уряду Української Центральної Ради, голо-
ви Коопцентру М.І. Туган-Барановського 
(1865–1919). Саме цей знаний учений і 
державний діяч розробив концептуальні 
засади розбудови навчального закладу та 
запропонував першочергові завдання. Піс-
ля його передчасної смерті 21 січня 1919 р.,  
на П.І. Гавсевича покладався основний 
тягар організаційних заходів зі створен-
ня інституту. Саме завдяки його зусиллям 
заклад офіційно розпочав свою роботу з  
1 січня 1920 р. на чолі з визнаним фахівцем 
із питань демографії та статистики, акаде-
міком УАН М.В. Птухою (1884–1961).

П.І. Гавсевич увійшов не лише до складу 
перших 11 осіб, що заснували 13 квітня 
1919 р. агрономічну секцію Українського 
наукового товариства, а й до складу тимча-

сової її Ради разом з М. Резніковим, О. Яна-
тою, К. Осьмаком та В. Корнічиком [30].

За одними відомостями, П.І. Гавсевич 
помер на початку 1920 р. від серцевого на-
паду у м. Києві [31], за іншими — убитий 
денікінцями наприкінці 1919 р. [32].

Отже, за результатами проведених дос-
ліджень встановлено, що творча спадщина 
П.І. Гавсевича налічує близько 50 наукових 
і науково-популярних праць із загальних 
питань рослинництва, культури лікарських 
рослин, а саме: їхньої агротехніки, насінни-
цтва, первинної та поглибленої перероб-
ки, збуту. Напрацювання вченого в цьому  
напрямі, насамперед щодо золототисячни-
ка, оману і безсмертника, не втратили ак-
туальності серед фахівців і нині. На жаль, 
низку лікарських рослин, яким П.І. Гавсе-
вич пророкував велике майбутнє, на сьо-
годні втрачено у науковому обігу України, 
але «затребувано» за її межами. Не менш 
значущими для свого часу виявилися його 
праці щодо кооперативного руху та ста-
тистичної оцінки сільськогосподарських 
регіонів України. У багатьох своїх працях 
П.І. Гавсевич виступає як видатний історик 
та організатор не тільки вітчизняної, а й 
світової галузевої науки.

ВИСНОВКИ

У 2016 р. виповнюється 100 років від 
дня створення першої в Європі спеціалі-
зованої галузевої дослідної інституції —  
Дослідної станції лікарських рослин, що на 
сьогодні входить до організаційної струк-
тури Інституту агроекології і природоко-
ристування НААН (ДСЛР). Із заснуван-
ням цієї установи фактично завершився 
розпочатий ще у 70-х роках ХІХ ст. шлях 
до остаточного ствердження вітчизняної 
сільськогосподарської дослідної справи як 
галузі знань та організації. Завдяки про-
фесору А.Є. Зайкевичу та, особливо, пер-
шому директорові установи П.І. Гавсеви-
чу Дослідна станція лікарських рослин у  
м. Лубнах із часу свого заснування і впро-
довж багаторічної діяльності у черговий 
раз довела світовий пріоритет значення 
українських земель у питаннях еволюції 
організаційного становлення дослідництва 
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в агрономії. Слід наголосити, що ДСЛР 
заслуговує на достойне відзначення свого 
столітнього ювілею на державному рівні 
відповідно до Постанови Верховної Ради 
України № 971-VІІІ від 2 лютого 2016 р. 
«Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв 
у 2016 р.». До святкувань пропонується 
провести спеціальні додаткові моніторин-
гові дослідження, результати яких мають 
бути висвітлені в окремому виданні. На 
власне переконання, вони ще раз зможуть 
довести всім зацікавленим про державну 
значущість столітнього експериментатор-
ства цієї славетної установи на благо укра-
їнської та світової аграрної науки. Мова, 
передусім, буде йти про можливі варіанти 
використання унікального гербарію Р.В. Ні- 
мана, а також зібраних за час існування 
установи гербаріїв, що зберігаються на стан-
ції, та інші злободенні питання, а саме:

• встановлення впливу змін клімату на 
біохімічний склад рослин, зокрема вміст 
мікроелементів (азот, фосфор, калій, сірка 
і т.п.) та мікроелементів (мідь, цинк, моліб-
ден, кобальт, нікель і т.п.).

• визначення реперних років (або пе-
ріодів — 5 років, 10 років і т.д.) для збору 
повної інформації про кліматичні умови 
території (температура повітря, ґрунту, 
тривалість вегетаційного періоду, опади 
тощо);

• проведення хімічного складу рослин 
на вміст макро- і мікроелементів;

• аналіз ґрунтових зразків на вміст мак-
ро- і мікроелементів (за наявності таких 
зразків);

• порівняльний та кореляційний аналіз 
між хімічним складом рослин, показника-

ми родючості ґрунту, показниками клімату 
за певні періоди.

Це надасть змогу побудувати моделі 
біогеоценозів і зробити висновки про тен-
денції їх розвитку у сучасних умовах змін 
клімату.

До переліку актуальних проблем слід 
віднести і визначення антропогенного  
забруднення біосфери через рослини-біо-
індикатори. Для цього необхідно проаналі-
зувати рослинний матеріал на вміст основ-
них забруднювачів, а саме: серед важких 
металів — щодо наявності кадмію і свинцю, 
радіонуклідів — цезію і стронцію, синте-
зованих хімічних сполук — ДДТ і ГХЦГ. 
Порівняти вміст цих речовин у рослинах 
попередніх років (100, 70, 50 і т.д. років 
тому) із сучасним рівнем. Це уможливить 
визначення динаміки забруднення біосфе-
ри небезпечними хімічними речовинами. 
Можна зробити ретроспективу і перспек-
тиву цих процесів.

Зі свого боку, єдина у світі інституція 
історії аграрної науки, освіти та техні- 
ки — Національна наукова сільськогоспо-
дарська бібліотека НААН — на всіх рівнях 
своїх можливостей репрезентуватиме ви-
світлення різноманітних подій та фактів, 
що розкривають творчі здобутки ДСЛР 
за віковий поступ самовідданої праці її 
працівників на благо України. Крім того, 
до урочистостей у серії «Аграрна наука 
України в особах, документах, бібліогра-
фії» плануємо видати книгу «Гавсевич П.І. 
(1883–1920) — організатор системних до-
сліджень культури лікарських рослин, дер-
жавний та громадський діяч у роки перших 
сподівань державності України».
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ЗНАЧЕННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Питання впровадження наукових роз-
робок завжди були провідними і пріори-
тетними в діяльності Дослідної станції 
лікарських рослин Інституту агроекології 
і природокористування НААН (ДСЛР). 
Уже на перших етапах діяльності устано-
ви співробітникам ставилося завдання: 
«Відповідати на численні питання селян, 
які почали вирощувати лікарські росли-
ни» [1]. Цій меті присвячено дослідження 
проблем щодо термінів сівби в різних ґрун-
тово-кліматичних умовах, норм висіву на-
сіння культур за різної якості насіннєвого 
матеріалу, способів догляду за лікарськими 
рослинами: м’ятою, шавлією, валеріаною, 
які масово вирощувалися в селянських гос-

подарствах, а також застосування добрив 
тощо [2–4]. З моменту свого заснування 
станція забезпечувала селян насінням і 
садивним матеріалом традиційних для ре-
гіону і нових лікарських культур, в яких 
була потреба.

У перші роки діяльності через обмеже-
ність дослідних площ досліджувались лише 
деякі агротехнічні прийоми вирощування 
лікарських культур. Вони були розраховані 
на невеликі селянські одноосібні господар-
ства і не завжди могли охоплювати повний 
технологічний процес культивування того 
чи іншого виду рослин [4, 5]. На практиці 
впроваджувати такі розробки булу доволі 
складно. Проте ця робота значно активі-
зувалася з 1925 р., після переїзду ДСЛР з 
м. Лубен (Полтавської обл.) до с. Березо-
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точі (Лубенського р-ну). Зі збільшенням 
земельної площі і кількості працівників, 
зокрема наукових співробітників, розши-
рилися дослідження, розраховані на ко-
лективні господарства та спеціалізовані 
сільськогосподарські артілі з вирощування 
лікарських рослин. Поряд із тим спосте-
рігався швидкий ріст виробничих площ, 
зайнятих ефіроолійними і лікарськими 
рослинами. Так, уже в 1926 р. посіви лі-
карських і ефіроолійних культур здійсню-
валися у 123 господарствах 91 населеного 
пункту, а до 1927 р. кількість господарств 
становила 1036 од., які розміщувалися у 
173 населених пунктах, переважно селах і 
містечках [6, 7].

Поряд з вивченням основних прийомів 
вирощування лікарських культур проводи-
лося поглиблене вивчення біології певних 
видів, способів висушування і зберігання 
сировини, створення сортів і покращених 
популяцій. З огляду на виробничу необхід-
ність, була розпочата робота із проведення 
масових дослідів безпосередньо у вироб-
ничих умовах на площах посівів у спеці-
алізованих господарствах. Вперше стали 
проводити випробування кращих селекцій-
них зразків у колгоспах під керівництвом 
науковців. Спеціалісти, згідно з попере-
дньо затвердженим планом, виїздили для 
організації робіт, передбачених закладкою 
промислових посівів, випробуванням тех-
ніки та оцінюванням селекційних зразків у 
різних ґрунтово-кліматичних умовах. Че-
рез обмежену кількість насіння у кожно-
му з колгоспів висівали різні за ознаками 
зразки. Така практика надала можливість 
виявляти оптимальний матеріал, адапто-
ваний до певних ґрунтово-кліматичних і 
виробничих умов, незважаючи на те, що 
отримувані дані здебільшого були непо-
рівнянними [6–9].

З метою розширення та покращення 
якості робіт у 1928 р. на Дослідній стан-
ції лікарських рослин організовано відділ 
впровадження і економіки. Проводилося 
впровадження у господарствах удоскона-
лених прийомів вирощування уже тради-
ційних культур: м’яти, ромашки, васильків, 
валеріани, маку тощо, а також нових для 

України видів. З організацією колгоспів 
і великих сільськогосподарських підпри-
ємств спеціалісти установи одночасно з 
впровадженням нових розробок здійсню-
вали значну роботу з узагальнення і про-
паганди передового досвіду. Для цього в 
1931–1932 рр. було видано три випуски 
бюлетеня «За обмін досвідом», опублікова-
но численні інформаційні листівки, статті 
в газетах, проводилися навчання [10–15]. 
Особливий інтерес становила економічна 
складова, якій приділялася пильна увага. 
Роботи з обліку досвіду виробничників 
щодо вирощування лікарських і ефіро-
олійних культур, особливо нових, були роз-
горнуті у 1937 р. Про темпи впровадження 
розробок можна судити з архівних даних 
того часу. Так, васильки камфорні до 1935 р.  
вирощувалися переважно у Лубенському 
р-ні Полтавської обл. та у Лозівському і 
Брусилівському р-нах Харківської обл. у 
32 колгоспах на площі 350 га, а м’ята ще 
і в Баришівському р-ні Київської обл. у 
п’яти колгоспах. Впровадження маруни  
цинерарієлистої розпочато у господарствах 
з 1936 р., наприкінці якого ці культури 
вирощувалися уже у 225 господарствах: 
васильки на площі 1140 га, маруна —  
на 1000, а м’ята у 16 колгоспах на площі  
104,5 га. У промисловому вирощуванні в 
ці роки були розширені посіви беладони, 
шавлії, валеріани, мальви чорної та інших 
культур [17–19].

У перші післявоєнні роки проводи-
лося обстеження збережених за окупації 
плантацій лікарських рослин у господар-
ствах, було проведено значний обсяг робіт 
з розробки конкретних пропозицій щодо 
їх відродження та реконструкції техніки і 
спеціального обладнання. Втрачений дос-
лідною станцією в період війни селекцій-
ний матеріал беладони частково вдалось 
відновити завдяки виробничим посівам у 
спеціалізованих господарствах. На почат-
кових етапах відродження галузі значна 
увага приділялася питанням насінництва 
та розсадництва — для забезпечення зруй-
нованих спеціалізованих господарств необ-
хідним матеріалом та відновлення втраче-
них обсягів виробництва сировини були 
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організовані постійно діючі спеціальні кур-
си для агрономів, де проводилося навчання 
новим прийомам вирощування лікарських 
культур [20–21].

З 1951 р. розгорнуто роботу з впрова-
дження нового високопродуктивного сорту 
маку Новинка-198 у колгоспах Полтав-
ської, Дніпропетровської, Житомирської 
областей, а також розпочата робота з рад-
госпами Лектехпрому — «Молдавським», 
«Кримським» та «Воронежським» [22].

З 1954 р. впровадження наукових досяг-
нень установи і надання науково-техніч-
ної допомоги колгоспам стали невід’ємною 
частиною всієї роботи колективу. Успішно 
впроваджувалися у виробництво маши-
ни для посадки кореневищ м’яти, у гос-
подарства передавалося елітне насіння і 
садивний матеріал беладони, валеріани, ро-
машки, маруни, шавлії, м’яти № 541, маку 
Новинка-198, чебрецю та інших лікарських 
і ефіроолійних культур. Для виробнични-
ків були розроблені агровказівки з вирощу-
вання низки культур: беладони, валеріани, 
м’яти, маруни цинерарієлистої і кавказької, 
ромашки, шавлії тощо [23, 24].

У 1955 р. співробітники ДСЛР здійс-
нювали впровадження наукових розробок 
у семи господарствах Лубенського р-ну, 
завдяки чому у радгоспі «Молдавському» 
врожайність сировини маку Новинка-198 
становив 4,7 ц/га, насіння — 5,2 ц/га, зо-
крема передова бригада Є.І. Хоменко зі-
брала 6,6 ц/га сировини і 6,7 ц/га насіння 
маку. У цьому ж радгоспі впроваджувалися 
і нові технології вирощування маруни ци-
нерарієлистої. У радгоспі «Хмельницький» 
було випробувано квадратно-гніздовий 
спосіб висіву насіння беладони, проведені 
дослідні посіви нової культури — амі зуб-
ної. У колгоспах впроваджувалася ґрунто-
ва сівба валеріани лікарської, завдяки чому 
отримано 10–21 ц/га сировини, а у деяких 
господарствах урожайність сягнула 40– 
47 ц/га. За 1955 р. спеціалістами ДСЛР 
було надано консультативну допомогу з 
вирощування маку 150 колгоспам, і це 
лише у Хмельницькій обл.

З метою поширення інформації, спря-
мованої на збільшення посівів лікарських 

рослин, у 1956 р., за редакції М.П. Пере-
пічко, масовим тиражем були видані ін-
формаційні плакати «Мак масличный» і 
«Мята перечная». Кількість господарств, 
де впроваджувалися наукові розробки, 
стала стрімко зростати, не останню роль у 
цьому процесі відіграла економічна скла-
дова [25, 26].

У подальшому зв’язок ДСЛР з виробни-
цтвом зміцнів і розширився. Співробітники 
станції щорічно виїжджали в господарства 
для надання допомоги макосіючим колгос-
пам і радгоспам Полтавської, Харківської, 
Дніпропетровської, Хмельницької облас-
тей і радгоспу «Побєда» Молдавської РСР. 
Найбільш рентабельними впровадження-
ми наукових досліджень того періоду були 
технології вирощування маку без ручного 
регулювання густоти стояння, механізова-
не збирання суцвіть маруни цинерарієлис-
тої, способи передпосівної обробки насіння 
амі великої, нова технологія перезимівлі 
маточників м’яти тощо [27].

Значна увага науковців ДСЛР при-
ділялася плануванню і організації нових 
радгоспів Лікростресту: ім. Орджонікідзе, 
«Хмельницький» та ін. Консультативна 
допомога надавалася спеціалізованим гос-
подарствам починаючи з вибору ділянок 
під лікарські культури, їх сівби, догляду і 
завершуючи збиранням та післязбираль-
ною доробкою сировини [28]. У зимовий 
період спеціалісти і науковці установи про-
водили підготовку працівників, навчали 
передовим прийомам вирощування лікар-
ських культур. Так, у 1958 р. лише в рад-
госпі ім. Орджонікідзе пройшли навчання 
з вирощування п’яти лікарських культур 
250 осіб.

Провідні науковці і спеціалісти стан-
ції проводили семінари не лише з питань 
агротехніки, захисту рослин від хвороб і 
шкідників, а й навчання з організації ви-
робництва для керівних працівників рад-
госпів, спецгоспів і відділень Української 
контори Лікростресту. Залучалися керів-
ники, головні агрономи і економісти до 
аналізу економічної ефективності виро-
щування культур. Так, у 1958 р. проведено 
узагальнення досвіду вирощування м’яти у 
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колгоспі «Шлях Леніна» Лубенського р-ну 
Полтавської обл., за результатами якого 
прийнято рішення про сортооновлення та 
застосування нових методів зберігання ко-
реневищ.

Успіхи у вирощуванні лікарських і 
ефіроолійних рослин не залишалися поза 
увагою, і з 1960 р. до зони «обслугову-
вання» Української зональної дослідної 
станції ВІЛАР (нині — ДСЛР) було від-
несено дев’ять областей України (Полтав-
ська, Київська, Житомирська, Вінницька, 
Львівська, Хмельницька, Дніпропетров-
ська, Харківська та Сумська), де лікарські 
і ефіроолійні культури вирощувалися у 289 
колгоспах 25 районів, а також у п’яти рад-
госпах Лікростресту України і Молдавії. 
Основна увага приділялася двом новим 
радгоспам «Побєда» Сумської і «Мостиць-
кий» Львівської областей, де проводилися 
виробничі випробування наукових розро-
бок станції. Науковці і спеціалісти допома-
гали опановувати технології вирощування 
нових культур, проводили семінари і брали 
безпосередню участь у всіх роботах, по-
чинаючи з підготовки насіння і садивного 
матеріалу та завершуючи збиранням і до-
робкою сировини і насіння. Така допомога 
мала значний успіх. Так зокрема, у радгос-
пі «Побєда» у 1969 р. лікарські культури 
вирощувалися на значних площах (га):  
мак — 649, м’ята на аптечний лист —194, 
м’ята на траву –21, валеріана — 126,  
алтей — 57, вовчуг — 47, ревінь — 2, подо-
рожник — 2; план реалізації сировини ви-
конано радгоспом на 133,6% (3486 ц) [28].

Дослідна станція лікарських рослин 
на запити виробництва регулярно про-
водила передачу і реалізацію насіннєвого 
і садивного матеріалу згідно з нарядами 
Лікростресту і розпорядженнями ВІЛАРу.  
Основними замовниками були контори  
Лікростресту — Української, Башкирської, 
Казахської та інших республік колишнього 
СРСР. Так, у 1961 р. передано 1455 кг на-
сіння сортів і покращених популяцій 23 
лікарських культур, а також 2000 кг ко-
реневищ м’яти. Разом з насінням і садив-
ним матеріалом передавалися інструкції з 
переобладнання зернових комбайнів для 

збирання маку і зерноочисних машин для 
очищення його насіння.

З 1962 р. науковцями установи почали 
розроблятися щорічні заходи з розвитку 
спеціалізованих господарств. Розпочато 
цю роботу в радгоспі «Мостицький» Львів-
ської обл., до якого були передані агро-
рекомендації і технологічні карти з виро-
щування лікарських культур, інструкції 
та насіння нових високопродуктивних 
сортів.

У подальшому до удосконалення робо-
ти долучилися радгосп «Побєда» Сумської 
обл., «Хмельницький», ім. Орджонікідзе, 
ім. 40-річчя Жовтня та «Дзиркстеле» Лат-
війської РСР, а також численні колгоспи. 
У колгоспах активно впроваджувалися пе-
редові технології вирощування маку, для 
радгоспів і спецгоспів розроблялися спе-
ціальні сівозміни і технології вирощуван-
ня 25 лікарських культур, що враховували 
ґрунтово-кліматичні особливості зон роз-
міщення господарств та їх матеріально-тех-
нічну базу і трудові ресурси. Серед нових 
культур, впроваджених у виробництво у 
70-ті роки, були оман, кмин, кендир, датис-
ка тощо. Внаслідок наукових досліджень та 
узагальнення досвіду виробничників визна-
чено оптимальні попередники під лікарські 
культури, розроблено спеціалізовані сівоз-
міни. Важливою складовою дослідницької 
роботи в цей період була розробка інте-
грованих систем захисту та інтенсифікація 
виробництва сировини. Було розроблено і 
передано виробничникам інтегровані сис-
теми захисту від хвороб і шкідників маку, 
м’яти, подорожника, кмину, валеріани та 
інших культур. Впровадження таких роз-
робок сприяло економічному ефекту ви-
робництва — від 250 крб/га [30].

Упродовж 1964–1973 рр. дослідною 
станцією передано на виробництво понад 
24000 кг елітного насіння сортів і покраще-
них популяцій 20 лікарських культур, що 
дало можливість фармацевтичним підпри-
ємствам отримати додатково 10% лікар-
ської сировини підвищеної якості. Зокрема, 
лише впровадження продуктивних сортів 
маку дало змогу отримувати до 2 млн крб  
чистого прибутку щорічно.
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З 1970 р. у радгоспах зони діяльності 
Української зональної дослідної станції  
ВІЛАРу, що вирощували мак, м’яту та 
інші традиційні лікарські культури, що-
річно проводили випробування нових 
сортів селекції наукової установи з метою 
виявлення перспективних зон для їх ви-
рощування.

Інтенсифікація вирощування лікар-
ських рослин потребувала розширення 
наукових робіт з вивчення сучасних засо-
бів захисту посівів від бур’янів. У 70–80-ті 
роки було розгорнуто роботу з впроваджен-
ня гербіцидів у спеціалізованих радгоспам 
за 13 культурами. У 1971 р. запропоновані 
науковцями ефективні і безпечні гербіци-
ди використовувалися на площі 1358 га, у 
1977 р. — на 2574, у 1978 р. уже на площі 
4145 га і т.д. У 1978 р. у п’яти радгоспах 

проведено перше виробниче випробування 
сконструйованої на станції ромашкозби-
ральної машини РМ-1,4 НКУС-2,8 і того ж 
року із застосуванням цієї розробки зібрано 
130 га ромашки лікарської, що забезпечило 
зниження прямих витрат виробництва і за-
трат ручної праці в 50 разів. Річний еконо-
мічний ефект від її впровадження становив 
5000 крб, що забезпечило окупність техні-
ки за один сезон [31]. У 1982 р. у радгоспі 
ім. 40-річчя Жовтня впроваджено розробку 
механізованого збирання насіння кмину, 
що підвищило ефективність виробництва у 
20–25 разів, а завдяки скороченню термінів 
збирання в рази підвищилася і якість про-
дукції. Наприкінці 80-х років 16 конструк-
торських робіт ДСЛР впроваджувалися у 
господарствах України, Молдавії, Латвії, 
Росії та Білорусії (таблиця).

Результати впроваджень у виробництво основних розробок сектора механізації, 1989 р.
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Пристосування до зернозби-
рального комбайна «Нива» 
для збирання коробочок маку 
ПМ-4м

60  2095 Колгоспи Хмельницької обл., 
радгоспи «Дружба», «Побєда» 
Союзлікраспрому

90,1

Машина для скошування 
коробочок маку МА-4 на шасі 
Е-301 і молотарка НВ-2,5 А

2 120 Радгоспи «Дружба», «Побєда» 
Союзлікраспрому

6,7

Ромашкозбиральна машина 
РМ-1,4

2 245 Радгоспи Союзлікраспрому 15,3

Самохідна ромашкозбиральна 
машина на базі шасі Е-301, 
СРМ-1, СРМ-2

6 340 Радгоспи Союзлікраспрому, 
«Лєкарственний» Новосибір- 
ської обл. та чотири радгоспи 
Хмельницької обл.

20,0

Машина для зараження жита 
ріжками МЗС-3,6

5 391 Радгоспи Союзлікраспрому 4,7

Машина для збирання ріжків 
жита

6 720 Радгоспи Союзлікраспрому 12,3

Машина для викопування 
глибоко заглиблених коренів

8 753 Радгоспи «Дружба», ім. 40-річчя 
Жовтня Союзлікраспрому

1,4

Сортувальна установка для 
очищення суцвіть ромашки  
і кмину СРС-1

6 Радгоспи Союзлікраспрому, «Лєкар-
ственний» Новосибірської обл. та 
чотири радгоспи Хмельницької обл.

9,3

Всього 95 4664 45 господарств 159,8
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Загалом, у 80-ті роки співробітниками 
ДСЛР запропоновано для виробництва  
120 завершених розробок, з яких близько 
100 з успіхом впроваджено у виробництво 
[32, 33].

Нині ДСЛР здійснює методично-кон-
сультативну допомогу та забезпечує на-
сінням і садивним матеріалом високо-
продуктивних сортів лікарських рослин 
як виробників насіння, так і виробників 
сировини. Так, понад 80% промислових 
площ м’яти становлять сорти селекції нау-
кової установи Інституту агроекології і 
природокористування НААН. Основним 
виробником сировини цього виду є ТОВ 
«Агрофіт» (Дніпропетровська обл.). Зав-
дяки підвищеній урожайності сировини 
виробничники отримують 20% лікарської 
продукції [34].

До переліку господарств, що нині ви-
рощують лікарські культури, входять 
спецгоспи, закриті акціонерні товариства, 
сільськогосподарські товариства з обме-
женою відповідальністю, товариства з об-
меженою відповідальністю, але переважна 
більшість — це приватні підприємства, фі-
зичні особи підприємці, фермерські, фер-
мерсько-селянські підприємства, а також 
присадибні ділянки. Перелік культур за-
лежить винятково від кон’юнктури рин-
ку. Площі під певними культурами з року 
в рік можуть змінюватися у межах 0,5– 
100 га. До найбільш популярних культур 
належать: розторопша плямиста, ехінацея 
пурпурова, череда трироздільна, шавлія 
лікарська, м’ята перцева тощо. Переважна 
більшість господарств використовує на-
сіння та садивний матеріал сортів селекції 
ДСЛР [34, 35].

Головною метою діяльності наукової 
установи є забезпечення подальшого роз-
витку виробництва лікарської рослинної 
сировини шляхом інтенсифікації процесів 
вирощування рослин, впровадження но-
вих високопродуктивних сортів для більш 
повного насичення внутрішнього ринку 
доступними для населення лікарськими 
засобами, біологічно-активними добавками 
до їжі, рослинними екстрактами для хар-
чової та парфумерно-косметичної промис-

ловості, новими продуктами харчування, 
збагаченими біологічно активними речови-
нами рослинного походження. Досягнення 
цієї мети має сприяти зменшенню залеж-
ності роботи фармацевтичної промисло-
вості та медицини від імпорту сировини, 
фармацевтичних субстанцій та лікарських 
засобів, урізноманітненню асортименту і 
покращенню якості харчових продуктів 
вітчизняного виробництва, збільшенню 
експортного потенціалу країни.

За даними Державної інспекції з конт-
ролю якості лікарських засобів МОЗ 
України показники якості вітчизняних 
ліків останніми роками істотно покращи-
лися, до того ж їх вартість набагато нижча, 
ніж імпортних. В Україні з 2012 р. впро-
ваджується належна практика культиву-
вання і збору лікарських рослин (GACP), 
що уможливлює використання лікарської 
рослинної сировини гарантованої якості, а 
також принципи і правила належної прак-
тики виробництва лікарських засобів рос-
линного походження (GMP), в яких висвіт-
лено вимоги стандартизації до лікарської 
рослинної сировини та основні показники 
якості на лікарську рослинну сировину. 
З 2011 р. у державі діє програма імпорто-
заміщення лікарських засобів, що надає 
преференції вітчизняним підприємствам, 
які виробляють лікарські засоби належ-
ної якості для лікування і профілактики 
найпоширеніших захворювань. В Україні 
створено всі передумови для інтенсифіка-
ції виробництва лікарської рослинної си-
ровини з метою забезпечення виробництва 
вітчизняних фітопрепаратів.

Наукове забезпечення розвитку лі-
карського рослинництва направлено на 
інтенсифікацію цієї галузі, підвищення її 
значущості та ефективності для успішно-
го виконання поставлених завдань. Дос-
лідження лікарських рослин ДСЛР зосе-
реджено на:

• розробці та впровадженні у вироб-
ництво лікарської сировини технологій 
вирощування, що відповідають вимогам 
GACP;

• проведенні еколого-біологічного оці-
нювання перспективних для культивуван-
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ня в Україні лікарських рослин з метою ім-
портозаміщення та збереження природного 
біорізноманіття;

• створенні сортів перспективних лікар-
ських видів із заданими показниками якос-
ті і вмісту біологічно-активних речовин;

• розробленні схем прискореного на-
сінництва і розсадництва районованих 
сортів.

Сучасний перехід на промислову осно-
ву виробництва лікарських рослин дасть 
змогу знизити собівартість виробленої в 
Україні сировини на 15–25% за одночас-
ного підвищення якісних показників, а та-
кож відновити потенціал галузі, зробити 
її продукцію конкурентоспроможною на 
внутрішньому, а в перспективі і на зовніш-
ньому ринках. Лікарське рослинництво має 
стати високорентабельною і прибутковою 
галуззю, поліпшити фінансове становище 
спеціалізованих сільськогосподарських 
підприємств, підвищити добробут зайня-
тих у них працівників.

ВИСНОВКИ

Історія становлення і розвитку Дос-
лідної станції лікарських рослин тісно 
пов’язана з розвитком самого лікарсько-
го рослинництва. Колективом науковців 
і спеціалістів установи за період з 1916 р. 
проведено значний обсяг науково-дослід-
них і практичних робіт для забезпечення 
розвитку галузі лікарського рослинництва. 
Наукову установу без перебільшення на-
зивають колискою культури лікарських 
рослин, оскільки саме з неї почалося їх 
промислове культивування.

За час роботи наукового закладу прове-
дено інтродукційне вивчення і розроблено 
агротехніку вирощування понад 120 видів 
лікарських рослин, створено 52 сорти таких 
важливих культур, як м’ята, мак, ромашка, 

валеріана, ехінацея, шавлія, шоломниця 
тощо. Сконструйовано цілу низку машин і 
пристосувань для вирощування, збирання 
і післязбиральної доробки сировини та на-
сіння багатьох найважливіших лікарських 
культур.

Свої досягнення Дослідна станція лі-
карських рослин постійно впроваджувала 
у виробництво на полях у спеціалізованих 
господарствах, які працювали не лише в 
Україні, а й Молдавії, Росії, Латвії. Знач-
ну консультативну допомогу надавали на-
уковці колгоспам і радгоспам України, що 
вирощували мак.

Співробітники наукової установи нако-
пичені знання і досвід передають не лише 
виробничникам, а й молоді. Так, незмінно 
науковий заклад є однією із фундамен-
тальних баз для проходження практики 
студентами фармацевтичних, медичних, 
сільськогосподарських вищих навчальних 
закладів.

Дослідженнями установи доведено, а 
виробничими випробуваннями підтвер-
джено, що ґрунтово-кліматичні умови 
України дають змогу вирощувати у від-
критому ґрунті понад 100 видів лікарських 
рослин вітчизняної та світової флори, а 
розгортання сировинної бази певного виду 
потребує від 3 до 7 років. Досвід науковців 
і виробничників за належної матеріально-
технічної бази повністю забезпечує вироб-
ництво вітчизняних фітопрепаратів.

Незважаючи на всі економічні негараз-
ди, нині на дослідній станції поглиблю-
ються дослідження фундаментального і 
прикладного характеру, щорічно колектив 
установи виконує науково-дослідні роботи з 
30–40 видами рослин, розширюючи знання 
про лікарські культури та впроваджуючи 
перспективні розробки у виробництво для 
зміцнення здоров’я населення України.
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Доступним для людини джерелом біо-
логічно активних сполук є рослини. Тисячі 
видів дикорослих і окультурених рослин 
дають необхідні для функціонування на-
шого організму антиоксиданти та мікроеле-
менти. Насамперед, антиоксиданти визнані 
як невід’ємна частина раціону здорового 
харчування. Їх наявність у їжі відповідає 
заповіту Гіппократа: «…наша їжа має бути 
ліками, а наші ліки повинні бути їжею…». 
Дефіцит антиоксидантів знижує функці-
ональну активність організму, що збіль-
шує ризик розвитку різних захворювань 
та спричиняє різке зниження стійкості до 
несприятливих чинників довкілля.

Наприкінці минулого століття вченими 
були окреслені завдання з антиоксидант-
ного захисту людини [1]. Рослинна їжа, 
у т.ч. нетрадиційні та лікарські культури, 
є головним і найдоступнішим джерелом 
антиоксидантів для людини [2]. Мікро-
елементи відіграють важливу роль у фор-
муванні та побудові різних тканин організ-
му, регулюють кислотно-лужну рівновагу і 

водно-електролітний обмін, беруть участь 
у роботі ендокринних залоз. Досліджен-
нями індійських вчених встановлено, що 
потенційну антидіабетичну активність рос-
лин Murraya koenigii, Mentha piperitae, Oci-
mum sanctum та Aegle marmelos обумовлено 
вмістом у них мікроелементів [3]. Було до-
ведено, що наявність різних неорганічних 
мікроелементів, таких як ванадій, цинк, 
хром, мідь, залізо, нікель, калій і натрій, у 
листках лікарських рослин залежить від 
їх гіпоглікемічних властивостей. Так, цин-
ковий дефіцит, очевидно, розвивається за 
гіпоглікемії, що ослаблює поглинання еле-
мента і стимулює надмірне його виділення. 
Цинк сприяє збільшенню ефективності ін-
суліну in vitro [3].

Стрімкий ріст захворюваності на цукро-
вий діабет та інші хвороби, зумовлені об-
міном речовин, спонукало до розширення 
пошуку природних джерел цінних речо-
вин для збагачення раціону цієї категорії 
хворих. Однією з найперспективніших 
культур вважають якон, який введено в 
культуру у багатьох країнах світу. Для цьо-
го проводять інтродукцію рослин із висо-
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НОВИЙ ПЕРСПЕКТИВНИЙ ІНТРОДУЦЕНТ ЯКОН 



40 AGROECOLOGICAL  JOURNAL • No. 2 • 2016

ким умістом біологічно активних речовин, 
і розширення таких досліджень стає дедалі 
актуальнішим. Рослина є перспективною 
і для України серед видів-інтродуцентів, 
які нещодавно розпочали вирощувати в 
нашій країні. Якон (Smallanthus sonchifolia 
(Рoepp. et Еndl.) H. Robinson) — багато-
річна трав’яниста рослина з родини Aste-
raceae. Основний ареал поширення яко-
ну — середні широти Південної Америки. 
На сьогодні якон інтродуковано в США, 
Новій Зеландії, Південній Європі, Ірані, 
Японії, Молдові, Узбекистані, РФ. Інтро-
дукцію цієї унікальної овочевої та лікар-
ської культури ХХІ століття розпочато у 
2009–2011 рр. у Центральному Лісостепі 
України (Київська і Полтавська області) 
[4–7]. Завдяки вмісту хлорогенової, ко-
фейної кислот та інших фенольних спо-
лук листки якону мають антиоксидантні 
властивості [8–9]. Кореневі бульби якону 
містять інулін — полісахарид, що легко за-
своюється організмом і слугує замінником 
цукру в дієтичному харчуванні хворих на 
цукровий діабет. Останнім часом вченими 
різних країн досліджуються гіпоглікемічні 
властивості якону [8, 10, 11]. За результа-
тами вивчення хімічних особливостей цієї 
рослини рекомендовано використовувати 
якон у вигляді борошна, сиропу, а екстракт 
із кореневих бульб та листків — для при-
готування настоянок з гіпоглікемічним 
ефектом. Білок кореневих бульб якону за 
вмістом незамінних амінокислот значно 
перевищує протеїн зерна пшениці, кукуруд-
зи і сої, тому рослина є перспективною як 
складова корму для тварин та біоенерге-
тична культура.

Результати проведених раніше дослі-
джень свідчать, що вміст важливих біоло-
гічно активних сполук та хімічний склад 
якону, вирощеного за різних умов, доволі 
різняться [8].

Проте дані щодо хімічного складу яко-
ну, вирощеного в Україні, на сьогодні від-
сутні, що й обумовило проведення наших 
досліджень стосовно кількісного і якісного 
елементного складу сировини. З огляду на 
цінність та перспективність якону як но-
вої для України культури, — метою роботи 

було визначити оптимальні ґрунтово-клі-
матичні умови для вирощування інтроду-
цента та виявити сприятливі умови для 
накопичення макро-та мікроелементів.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Для досягнення поставлених завдань 
необхідно було провести інтродукційні 
дослідження у різних агроекологічних 
умовах України. Якон вирощували згідно 
із загальприйнятими методиками [4–7]. 
Аналізували кореневі бульби, кореневища 
та листки рослин, вирощених у Київській 
обл. на сірому лісовому опідзоленому, гру-
бопилуватому, легкосуглинковому ґрунті. 
Агрохімічний аналіз ґрунту здійснювали 
за Г.Я. Ринькас (1982).

Дослідження вмісту хімічних елементів 
у рослинній сировині (кореневі бульби, 
кореневище, шкірки) проводили методом 
мас-спектрометрії з індуктивно зв’язаною 
плазмою, із використанням ИСП-МС  
X-Series 2 (Thermo Fisher Scientific). На-
важки сухих розмелених зразків розчи-
няли у 2–5%-ій азотній кислоті. Детекту-
вання сфокусованого та оптимізованого 
за кінетичною енергією потоку іонів про-
водили у дискретному електронному по-
множувачі [12]. Дослідження елементно-
го складу основної партії листків якону, 
вирощеного 2015 р. у Київській та Пол-
тавській областях, визначали на атомно-
абсорбційному спектрофотометрі шляхом 
побудови калібрувального графіка у ме- 
жах лінійної залежності «Д → С» (густина 
від концентрації) [13]. Дані обробляли за 
параметричними критеріями нормального 
розподілу варіанта, стандартне відхилення 
розраховували згідно із загальноприйня-
тою методикою, з використанням пакета 
Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Досліди з інтродукції якону проводили 
у Київській, Полтавській, Чернігівській, 
Херсонській, Рівненській і Закарпатській 
областях у 2011–2015 рр. Результати ви-
рощування рослини за різних агроеколо-
гічних умов у 2012–2013 рр. наведено в 
попередніх публікаціях [7].
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Проведені морфометричні спостере-
ження і вимірювання засвідчили, що 
впродовж 2014–2015 рр. зберігалася тен-
денція, описана нами раніше [5–7]. Якон —  
рослина вологолюбна [7], тому за умов по-
сушливого літа 2015 р. у Київській обл.  
нами було використано краплинне зро-
шення (рис. 1). Рослини характеризу-
валися нормальним ростом і розвитком, 
що забезпечило середню врожайність —  

близько 3,5 кг кореневих бульб з одного 
екземпляра, у т.ч. середня маса корене-
вих бульб становила близько 2 кг (рис. 2).  
Слід зауважити, що найбільша маса од-
нієї коренебульби, вирощеної в ґрунто-
во-кліматичних умовах Київської обл., 
становила 480 г, тоді як маса однієї коре-
небульби з Полтавської обл. — лише 230 г, 
меншим виявився і обсяг зібраних корене- 
бульб.

Рис. 1. Якон за вирощування із системним краплинним зрошенням у Київській обл.: а —  
16 липня; б — 16 серпня 2015 р.

а б

Рис. 2. Кореневі бульби якону врожаю 2015 р.: а — Київська обл.; б –Полтавська обл.

а б
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Важливою частиною інтродукції, що 
забезпечує подальшу селекційну роботу з 
будь-якою культурою, є дослідження біо-
логічного потенціалу виду, вирощуваного у 
нових ґрунтово-клітаимчних умовах. Умови 
вирощування рослин якону можуть істотно 
впливати не лише на врожайність сирови-
ни, а й на зміну її хімічного складу [8].

Результати проведених аналізів макро- 
та мікроелементного складу листків якону, 
вирощеного у Київській та Полтавській об-
ластях, засвідчили, що у сировині було ви-
явлено 11 хімічних елементів: п’ять макро-
елементів — кальцій, магній, калій, натрій 
і фосфор (табл. 1) та шість мікроелемен- 
тів — залізо, цинк, мідь, кадмій, марганець 
і селен (табл. 2).

Було відзначено високий уміст макро-
елементів у листках якону, серед яких най-
більша кількість кальцію — 29096 мг/кг і 
фосфору — 8640 (Київська обл.) та калію —  
19224 мг/кг (Полтавської обл.). Слід наго-
лосити, що вміст калію у ґрунті на обох ді-
лянках був майже на одному рівні — 279,8 
і 261,0 мкг/л відповідно.

Мікроелементний склад характеризу-
ється значним умістом заліза, що забез-
печує газообмінну функцію еритроцитів 
та процеси клітинного дихання. Вміст 
марганцю, цинку та міді є незначним, як 

і кадмію, що належить до токсичних еле-
ментів. Не виявлено у зразках сировини і 
таких елементів, як хром, нікель та срібло. 
Натомість був виявлений селен. Його вміст 
у листках був значно вищим у рослинах, 
вирощених на полтавському чорноземі 
типовому середньо-гумусовому, порівня-
но з рослинами, вирощеними на сірому 
лісовому опідзоленому, грубопилуватому, 
легкосуглинковому ґрунті.

Подальший аналіз проведених нами 
досліджень методом мас-спектрометрії  
(табл. 3) засвідчив, що найбільш небез-
печних елементів, які мають значну ток-
сичність (кадмій, свинець, мідь) та помірну 
(барій, кобальт), у рослинах якону (пере-
важно кореневих бульбах) не виявлено. 
Мікроелемент марганець (помірно токсич-
ний) виявлено лише у листках та кореневи-
щі якону, що важливо для процесу відтво-
рення рослини, хоча аналіз ґрунту свідчить 
про наявність цього елемента у необхідній, 
навіть надмірній кількості (210 мкг/л при 
нормі 30 мкг/л). Можливо, він міститься 
у недоступній для рослин формі. Тобто із 
проведених досліджень за 22 елементами —  
п’ять не виявлено. Частину з виявлених 
зафіксовано в незначних кількостях — бор, 
хром, ванадій, титан, нікель. Інші (серед 
них і мікроелементи) — в нормі.

Таблиця 1
Уміст макроелементів (мг/кг сухої маси) в листках якону врожаю 2015 р.

Зразок* K Ca Mg P Na

1 11085 29026 12123 8640 476

2 19224 8642 6288 3762 232

Примітка (до табл. 1, 2): * якон, вирощений: 1 — у Васильківському р-ні Київської обл.; 2 — у Велико-
Багачанському р-ні Полтавської обл.

Таблиця 2
Уміст мікроелементів (мг/кг сухої маси) в листках якону врожаю 2015 р.

Зразок* Cr Mn Fe Zn Cu Cd Se Ag Ni

1 н/в 58 201 3,9 2,2 0,18 2,17 н/в н/в**

2 н/в 62 127 12,5 1,0 0,23 5,62 н/в н/в

Примітка: ** н/в — не виявлено.
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З досліджень, проведених зарубіжни-
ми вченими [8], відомо, що середній уміст 
мінеральних речовин на 100 г сирої речо-
вини якону становить — 334, 34, 12, 8,4, 
0,4 та 0,2 мг калію, відповідно — фосфору, 
кальцію, магнію, натрію та заліза. Порів-
нюючи отримані результати щодо вмісту 
цинку можна стверджувати, що якон, ви-
рощений в умовах Київської обл., містить  
32,9 мг/кг сухої речовини, тоді як у згаданих 
дослідженнях [8] цей показник становить  
51,9 мг/кг. Згідно з дослідженнями, отри-

маний нами показник перебуває в межах 
норми (у травах 12–47 мг/кг сухої маси) 
[14]. Але відповідно до МБН (медико-
біологічних норм) та ГДК (гранично до-
пустимих концентрацій), уміст цинку має 
становити 10 мг/кг. У своїх дослідженнях 
значну увагу ми приділяли вмісту цинку, 
оскільки цей елемент є кофактором зна-
чної групи ферментів, що беруть участь у 
білковому та інших видах обміну, а тому 
є необхідним для нормального перебігу 
багатьох біохімічних процесів. Цей елемент 

Таблиця 3
Уміст макро- та мікроелементів (мг/кг сухої маси) в рослинах якону  

(Smallanthus sonchifolia (Рoepp. et Еndl.) H. Robinson)

Хімічний  
елемент

Зразок*

1 2 3 4 5

Al 218,77 474,23 155,01 211,62 252,46

B 77,14 20,68 14,45 18,79 83,68

Ba <,00 <,00 <,00 <,00 <,00

Ca 1651,5 2586,5 1060,1 1720,5 1771,5

Cd <,00 <,00 <,00 <,00 <,00

Co <,00 <,00 <,00 <,00 <,00

Cr 1,648 4,453 1,937 0,769 1,531

Cu <,00 <,00 <,00 <,00 <,00

Fe 280,61 523,25 240,02 242,25 361,25

K 15296 20466 15182 17222 5778

Zn 49,18 32,03 26,06 24,32 26,54

Mg 1450,8 3774,6 840,1 1469,4 10881,0

Mn <,00 14,71 <,00 <,00 96,47

Na 433,2 312,1 223,4 283,4 157,6

Ni 27,933 29,767 30,975 28,717 27,851

P 792,3 2404,2 1398,0 945,8 1095,1

Pb <,00 <,00 <,00 <,00 <,00

S 1320 2259 1021 1275 2802

Si 450,2 638,9 302,9 359,3 440,1

Sr 33,23 46,69 30,44 37,05 81,87

Ti 6,908 10,401 4,464 4,623 8,884

V 1,172 1,838 0,261 1,271 0,856

Примітка:* 1 — кореневі бульби (м. Київ, НУБіП); 2 — кореневище, 3 — кореневі бульби, 4 — шкірки 
кореневих бульб, 5 — листки якону (Васильківський р-н Київської обл.).
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також є необхідним для синтезу білків, у 
т.ч. колагену, і формування кісток. Цинк 
бере участь у процесах поділу і диферен-
ціювання клітин, формуванні Т-клітин-
ного імунітету, функціонуванні десятків 
ферментів та сприяє всмоктуванню вітамі- 
ну Е і підтриманню його нормальної кон-
центрації в крові. Цей елемент є необхід-
ним для підтримання шкіри у нормально-
му стані, росту волосся і нігтів, а також для 
загоєння ран, оскільки відіграє важливу 
роль у синтезі білків. Цинк зміцнює імун- 
ну систему організму і має детоксикуючу  
дію — сприяє видаленню з організму дво-
окису вуглецю.

Отже, цинк міститься в необхідній кіль-
кості у м’якоті кореневих бульб якону (в 
Київській обл. та м. Києві — фітоділянка 
лікарських рослин НУБіП), підвищеній —  
у кореневищі, що важливо для розмножен-
ня рослини, дещо нижчі показники вмісту 
(але в нормі) зафіксовано у фотосинтезую-
чих листках та шкірках кореневих бульб.

Якон має здатність накопичувати селен, 
який характеризується антиоксидантними 
властивостями, підвищує імунітет і запо-
бігає старінню організму. Його вміст ви-
явився найвищим (5,62 мг/кг) у листках 
якону, вирощеному у Полтавській обл. На 
жаль, ми не змогли провести дослідження 

вмісту цього важливого елемента у корене-
вих бульбах. Проте використання листків 
якону для виготовлення чаю з антиокси-
дантними властивостями уже на сьогодні 
має важливе значення, оскільки прове-
дені дослідження вмісту мікроелементів 
і низькомолекулярних антиоксидантів у 
популярних сортах і марках 14 зразків чаю 
не виявили селену, цього важливого для 
організму людини мікроелемента [15].

ВИСНОВКИ

Проведені дослідження засвідчили, що 
у Васильківському р-ні Київської обл. якон 
мав доволі високу врожайність порівняно з 
урожайністю культури, вирощеної в інших 
ґрунтово-кліматичних умовах, у середньо-
му — 3,5 кг з одного екземпляра. Отрима-
на сировина характеризувалася широким 
спектром макро- та мікроелементів, у т.ч. 
й наявністю селену. Доведено, що сірий 
лісовий опідзолений, грубопилуватий, лег-
косуглинковий ґрунт виявився найпри-
датнішим для вирощування нового інтро-
дуцента — Smallanthus sonchifolia (Рoepp. 
et Еndl.) H. Robinson в умовах України. 
Виявлено деякі відмінності у елементному 
складі за використання різних методик, що 
потребує проведення подальших уточню-
вальних досліджень.
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Тривалий час інтродукція та аклімати-
зація екзотичних рослин були одними з 
найважливіших аспектів прикладної бо-
таніки. Значення цих робіт є надзвичайно 
високим, хоча траплялись і прикрі про-
рахунки, через які вітчизняна флора «зба-
гачувалась» агресивними заокеанськими 
«переселенцями». Корисні властивості ав-
тохтонних рослин заслуговують більшої 
уваги з боку дослідників. Запаси деяких 
видів скорочуються під впливом антро-
погенних чинників. Введення у культуру 
цінних аборигенних рослин на територіях з 
бідними природними ресурсами є одним із 
пріоритетних напрямів сучасної ботаніки. 
Перенесення рослин з природних екосис-
тем до агроценозів часто буває ефектив-

нішим від переміщення культивованих 
рослин з одного географічного району 
до іншого. Місцеві рослини за введення 
у культуру краще адаптуються до ґрун-
тово-кліматичних умов, а догляд за ними  
сприяє повнішому розкриттю їх генетич-
ного потенціалу. Одним із позитивних нас-
лідків вирощування в культурі автохтон-
них корисних рослин є зменшення рівня 
навантаження на природні фітоценози. Це 
важливо з огляду на гостру необхідність 
збереження рослин рідкісних видів, а та-
кож цілих угруповань, існування яких че-
рез надмірну експлуатацію перебуває під 
загрозою [1].
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ЕФЕКТ ВИРОЩУВАННЯ ШАНДРИ ЗВИЧАЙНОЇ 
(MARRUBIUM VULGARE L.)

В.О. Деркач, Н.І. Куценко

Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН

Наведено прогнозовані позитивні ефекти від культивування аборигенної лікарської рос-
лини шандри звичайної. Обґрунтовано, що вирощування рослини у культурі на значних 
площах не лише забезпечить лікарською сировиною вітчизняні фармацевтичні підпри-
ємства та надасть змогу зменшити навантаження на фітоценози внаслідок заготівлі 
рослин, а й сприятиме збільшенню біорізноманіття та стійкості агроценозів. Завдяки 
наявності у квітках рослин цукристого нектару та тривалому періоду цвітіння отави 
після заготівлі сировини очікується значне підвищення якості апіпродуктів та про-
дуктивності пасік. Багаторічні посіви шандри звичайної завдяки особливостям будови 

кореневої системи рослин здатні протидіяти водній та вітровій ерозії ґрунту.
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МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Шандра звичайна (Marrubium vulga- 
re L.) — багаторічна трав’яниста, з білува-
тим опушенням рослина родини Lamiaceae, 
добре відома впродовж тисячоліть завдяки 
своїм лікувальним властивостям. Рослина 
є фармакопейною у Європі та США, а з 
2014 р. увійшла і до Державної фармакопеї 
України другого видання (ДФУ-2). На всій 
території України зростає поодиноко, нале-
жить до рудеральних рослин. Її спорадичні 
місцезростання трапляються в усіх райо-
нах країни, частіше — на півдні, зокрема на 
Кримському півострові. Сировинні ресур-
си є значними для здійснення промисло-
вих заготівель. У колекції Дослідної станції 
лікарських рослин Інституту агроекології 
і природокористування НААН (ДСЛР) 
шандра звичайна вирощується з 1927 р. 
Упродовж 2006–2014 рр. були проведені 
комплексні дослідження виду, спрямовані 
на введення його у промислову культуру. 
Методи досліджень — загальноприйняті в 
інтродукції та селекції рослин [2, 3].

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

У процесі досліджень проведено по-
рівняння за комплексом ознак рослин 18 
зразків, зібраних у природних популяціях 
та отриманих з колекцій наукових установ 
України. Виокремлено найперспективні-
ший для селекційної роботи зразок та ви-
ведено високопродуктивний сорт шандри 
звичайної Медуничка. Сорт рекомендова-
но для вирощування у Лісостепі України. 
ДСЛР здатна забезпечити сільгосппідпри-
ємства насінням та надати консультативну 
допомогу для вирощування шандри зви-
чайної, що сприятиме розширенню асорти-
менту і збільшенню обсягів фітосировини 
для фармацевтичної промисловості.

Необхідно підкреслити, що шандра є 
новою лікарською культурою, яка не за-
грожує екогенною експансією у фіто- чи 
агроценозах, адже вирощується у межах 
первинного ареалу. Її природні запаси за 
кілька десятиліть значно скоротились. Зо-
крема, в околицях м. Лубен (Полтавська 
обл.) шандра звичайна була зареєстрована 
ще у 1886 р. Відзначалось, що вона тра-

плялась зрідка [4]. Уже в 1915 р. шандра 
звичайна не згадується у переліку рослин, 
сировину яких заготовляли у цій місце-
вості. На сьогодні у фітоценозах Лубен-
ського р-ну рослину не виявлено. Значне 
скорочення природних запасів спостері-
гається також у багатьох інших районах. 
Тому культивування шандри звичайної 
сприятиме зменшенню навантаження на 
фітоценози з боку заготівельників лікар-
ської фітосировини.

Будь-які зміни у виробничих процесах 
неминуче супроводжуються побічними 
явищами. Сучасна фарміндустрія потребу-
ватиме вирощування рослинної сировини 
на сотнях гектарів. Тому необхідно спрог-
нозувати можливі наслідки таких змін 
для довкілля. Слід наголосити, що впли-
вати на довкілля посіви рослин можуть 
не лише завдяки зміні альбедо поверхні, 
поглинанню вологи та поживних речовин 
із ґрунту, а й через виділення в атмосферу 
летких сполук та пилку, створення певних 
екологічних ніш для тих чи інших живих 
організмів. Важливо оцінити також рівень 
впливу на довкілля необхідних для культи-
вування рослин агроприйомів: глибини та 
періодичності обробітку ґрунту, внесення 
добрив та пестицидів тощо.

На основі вивчення інформаційних 
джерел та власного досвіду можемо кон-
статувати, що шандра звичайна є росли-
ною, вирощування якої в культурі здатне, 
крім основного прибутку завдяки реалі-
зації фітосировини, забезпечити значний 
додатковий позитивний ефект (рисунок). 
До того ж ризик негативних впливів на 
довкілля є мінімальним. Оскільки шандра 
є невибаливою до родючості ґрунту і до-
волі стійкою до фітопатогенних організмів, 
вона придатна до вирощування в умовах 
органічного землеробства. Завдяки тому 
що шандра належить до багаторічних рос-
лин, суцільний обробіток ґрунту проводять 
один раз на кілька років. За розміщення 
рядків упоперек схилу ця особливість, а 
також доволі розгалужена стрижнева ко-
ренева система рослин, що заглиблюється 
більш ніж на 30 см у ґрунт, здатні проти-
діяти водній та вітровій ерозії.

ЕКОЛОГІЧНИЙ ЕФЕКТ ВИРОЩУВАННЯ ШАНДРИ ЗВИЧАЙНОЇ (MARRUBIUM VULGARE L.)
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Найбільш відчутним додатковим пози-
тивним ефектом за вирощування шандри 
звичайної є підвищення якості апіпродук-
тів та продуктивності пасік, адже рослина 
є добрим медоносом з доволі тривалим пе-
ріодом цвітіння. Нектар шандри — цукрис-
тий, запашний, легкодоступний для бджіл. 
Літературні джерела свідчать, що навіть не-
велика частка цього нектару здатна значно 
поліпшити якість меду [5]. Збір фітосиро-
вини здійснюють у фазу цвітіння (чевень– 
липень). Після цього відростає отава, яка у 
вересні — жовтні починає рясно квітнути. 
Саме у цей період більшість медоносних 
рослин уже припиняють цвітіння. Частина 
бджіл збирає солодкий сік з опаду груш 
та яблук у садах, що для цих комах є зна-
чно шкідливим. Отава шандри звичайної, 
що квітне у цей період, приваблює велику 
кількість бджіл. Це надзвичайно важли-
во для поліпшення стану бджолосімей та 
якості апіпродуктів.

Ще одним позитивним результатом від 
культивування шандри звичайної є збіль-
шення біорізноманіття агроценозів, адже 
стійкість біологічних систем перебуває у 

прямій залежності від їх насичення різними 
видами. На жаль, цією особливістю нерідко 
нехтують сучасні агрофірми. У прагненні 
швидко отримати високі прибутки вони ви-
рощують на великих площах лише монокуль-
тури. Для отримання надвисоких урожаїв 
часом безконтрольно застосовуються значні 
дози мінеральних добрив та пестицидів, що 
завдає непоправної шкоди довкіллю.

ВИСНОВКИ

Вирощування у промислових обсягах 
шандри звичайної на лікарську сировину 
сприятиме прогнозованому отриманню до-
даткових позитивних ефектів:

• зменшенню навантаження на фіто-
ценози під час заготівлі рослинної сиро-
вини;

• протидії водній та вітровій ерозії ґрун- 
ту завдяки глибокому проникненню коре-
невої системи та багаторічному вирощу-
ванню на одному місці;

• підвищенню якості апіпродуктів та 
продуктивності пасік;

• збільшенню біорізноманіття агроце-
нозів.

Лікарська рослинна сировина

Протидія водній та вітровій 
ерозії ґрунту

Вирощування шандри 
звичайної

Зменшення навантаження 
на фітоценози за заготівлі 

рослинної сировини

Підвищення якості 
апіпродуктів та 

продуктивності пасік
Збільшення біорізноманіття 

агроценозів

Позитивні ефекти за культивування шандри звичайної на значних територіях

 1. Мінарченко В.М. Лікарські судинні рослини Укра-
їни: медичне та ресурсне значення / В.М. Мінар-
ченко. — К.: Фітосоціоцентр, 2005. — 324 с.

 2. Методика исследований при интродукции лекар-
ственных растений / Н.И. Майсурадзе, В.П. Ки- 
селёв, О.А. Черкасов [и др.] // Лекарственное 
растениеводство. — М.: ЦБНТИ, 1984. — Вып. 3.  
— С. 32.

 3. Селекція і насінництво сільськогосподарських 
рослин: підручник / М.Я. Молоцький, С.П. Ва-
сильківський, В.І. Князюк, В.А. Власенко. — К.: 
Вища освіта, 2006. — 463 с.

 4. Шмальгаузен И. Флора Юго-Западной России: 
руководство для определения семянных и выс-
ших споровых растений / И. Шмальгаузен. — К.: 
Тип. С.В. Кульженко, 1886. — 783 с.

ЛІТЕРАТУРА

В.О. ДЕРКАЧ, Н.І. КУЦЕНКО



492016 • № 2 • АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ

Растительные препараты и готовые ле-
карственные растительные продукты ши-
роко используются в течение многих тыся-
челетий во всех уголках мира. За последние 
несколько десятилетий рост производства 
растительных продуктов и популяризация 

фитотерапии способствовали расширению 
значительной доли рынка лекарствен-
ных средств. В развивающихся странах 
70–95% населения полагается на расти-
тельные лекарственные средства (РЛС) 
для первичной медицинской помощи, в 
основном, вследствие высокой стоимости 
или недоступности обычных лекарств [1]. 
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Д.С. Зелиско, Ж.Н. Кравчук

ПАТ «Галичфарм»

Лікарська рослинна сировина та препарати з неї використовуються як у розвине-
них країнах, так і тих, що розвиваються, і є значною частиною світового ринку  
лікарських засобів. Стандартизація є одним із найважливіших механізмів для забез-
печення контролю якості препаратів рослинного походження. Термін «стандарти-
зація» використовується для опису всіх заходів, що вживаються в ході виробничого 
процесу і контролю якості, які сприяють виготовленню продукту з відтворюваною 
якістю. Встановлено, що для отримання якісних продуктів рослинного походження 
слід подбати про всі стадії виробництва, починаючи з належного вирощування та 
ідентифікації рослин, сезону та регіону їх збору і закінчуючи процесом екстракції й 
очищення рослинних препаратів. Найпоширенішими інструментальними методами 
аналізу є методи хроматографічних «відбитків пальців», спектроскопічні та гібридні 
методи аналізу. Охарактеризовано більшість сучасних методів, підходів і тенденцій 

щодо стандартизації рослинних лікарських засобів.

Ключові слова: стандартизація, рослинні лікарські препарати, лікарська рослинна 
сировина, хроматографічні «відбитки пальців».
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Всего, по данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), около 80% миро-
вого населения использует травы и другие 
традиционные лекарственные средства для 
реализации их потребностей в первичной 
медико-санитарной помощи [2].

ВОЗ определяет традиционную меди-
цину как систему, включающую в себя раз-
личные медицинские практики, подходы, 
знания и убеждения, а также растения, жи-
вотных и/или лекарственные препараты 
на основе минеральных веществ, духовные 
методы лечения, методики и упражнения, 
применяемые отдельно или в сочетании 
с растениями для поддержания хорошего 
самочувствия, лечения, диагностики или 
предотвращения болезней. Растительные 
лекарственные средства, согласно ВОЗ, 
включают в себя: травы, растительные 
материалы, растительные препараты и 
готовые продукты растительного проис-
хождения. В отдельных странах они могут 
содержать, помимо растительного компо-
нента, природные органические или неор-
ганические активные ингредиенты нерас-
тительной природы (например, животные 
и минеральные материалы, витаминные 
комплексы и пр.).

Травы включают в себя разнообразное 
лекарственное растительное сырье (листья, 
цветы, плоды, траву, семена, стебли, древе-
сину, кору, корни, корневища или другие ча-
сти растений) — цельное, измельченное или 
смолотое до порошкообразного состояния.

Растительные материалы включают в 
себя, в дополнение к травам, свежие соки, 
жирные масла, эфирные масла, смолы и 
сухие порошки лекарственных растений.

Растительные препараты являются 
основой для производства готовых про-
дуктов из растительного сырья и пред-
ставляют собой обработанные или по-
рошкообразные растительные материалы 
или экстракты, настойки, отвары, настои, 
жирные или эфирные масла. Их получа-
ют путем экстракции, фракционирования, 
очистки, концентрации или посредством 
других физических или биологических 
процессов. Они также включают в себя 
препараты, полученные в результате за-

мачивания или нагревания растительного 
сырья в алкогольных напитках, мёде или в 
других материалах.

Готовые растительные продукты пред-
ставляют собой смесь растительных пре-
паратов с одного или нескольких растений. 
Смеси растительных продуктов содержат 
наполнители в дополнение к активным ин-
гредиентам [3].

Таким образом, для того чтобы иметь 
хорошую взаимосвязь между качеством 
сырья, техническими условиями, матери-
алами и конечным продуктом, потребова-
лась разработка надежных, специфических 
и чувствительных методов контроля ка-
чества на основе комбинации классиче-
ского и современного инструментального 
методов анализа. Стандартизация является 
одним из важнейших механизмов для обес-
печения контроля качества препаратов рас-
тительного происхождения [4].

ВОЗ подчёркивает значимость каче-
ственных и количественных методов с це-
лью определения характеристик образцов, 
количественного определения биомаркеров 
и/или химических маркеров и профилей 
«отпечатков пальцев». В том случае если 
активные ингредиенты, обеспечивающие 
терапевтическую эффективность, уста-
новлены, растительные препараты долж-
ны быть стандартизированы по данным 
соединениям. Если данные активные ин-
гредиенты еще не установлены, вещества-
маркеры, являющиеся специфическими 
для данного растения, могут быть выбраны 
для аналитических целей [5, 6].

Каждая страна имеет свой собственный 
набор руководящих принципов для оцен-
ки и контроля качества фитотерапевтиче-
ских средств. Важность контроля качества 
и стандартизации лекарственных расти-
тельных продуктов является предметом 
озабоченности в отношении глобальной 
приемлемости данных препаратов в совре-
менной системе медицины. Такая оценка 
необходима на разных стадиях производ-
ства РЛС и дальнейших этапах пост-про-
изводства [7].

К основным системам государственно-
го регулирования сферы производства и 

Д.С. ЗЕЛИСКО, Ж.Н. КРАВЧУК
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использования растительных продуктов 
относятся:

• Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ), специализированное учреж-
дение Организации Объединенных Наций 
(ООН), которое регулирует вопросы охра-
ны здоровья в международных масштабах. 
ВОЗ опубликовала «Методы контроля ка-
чества для лекарственного растительно-
го сырья» [8] в 1998 г. с целью оказания 
поддержки государствам-членам в разра-
ботке стандартов качества и специфика-
ций растительных материалов, а также в 
общем контексте обеспечения и контроля 
качества лекарственных средств раститель-
ного происхождения. Также документами, 
выданными ВОЗ в сфере регулирования 
лекарственных растительных продуктов, 
являются:

– Надлежащая практика культивиро-
вания и сбора лекарственных расте-
ний (Good Agricultural and Collection 
Practice), одна из надлежащих прак-
тик GxP, формирующая систему обе-
спечения качества фармацевтического 
производства. Европейское агентство 
лекарственных средств (Комитет 
EMEA по лекарственным средствам 
из растительного сырья) разработало 
по данной практике директиву EMEA/
HMPC/246816/2005, которая вступила 
в силу 01.08.2006 г. В Украине данная 
директива введена в действие приказом 
№ 118 МЗ Украины от 14.02.2013 г.;
– Руководство ВОЗ по мониторингу 
безопасности лекарственных средств 
растительного происхождения в си-
стемах фармаконадзора (WHO guide-
lines on safety monitoring of herbal me-
dicines in pharmacovigilance systems),  
2004;
– Руководство ВОЗ по надлежащей 
производственной практике (GMP) 
растительных лекарственных средств 
(WHO Guidelines on good manufacturing 
Practices (GMP) for Herbal Medicines), 
2005;
– Разработка монографий на лекар-
ственное растительное сырье стандар-
тизированного формата: WHO Mono-

graphs on Selected Medicinal Plants: Vol. 1  
(1999), Vol. 2 (2004), Vol. 3 (2007), Vol. 4  
(2009);
– Руководство ВОЗ по оценке качества 
растительных продуктов с учётом при-
месей и загрязнителей (WHO Guideli-
nes For Assessing Quality of Herbal Me-
dicine With Reference to Contaminants 
and Residues), 2007;
– Общие рекомендации по методоло-
гии проведения исследований и оценки 
традиционной медицины (General Gui-
delines for Methodologies on Research 
and Evaluation of Traditional Medicine), 
2000 и др.
• В Европейском союзе (ЕС) большин-

ство РЛС в настоящее время регулируется 
Европейской Директивой по традицион-
ным лекарственным средствам раститель-
ного происхождения.

• В США РЛС являются биологически 
активными добавками, и требования к их 
качеству регулируются Управлением по 
санитарному надзору за качеством пище-
вых продуктов и медикаментов (Food and 
Drug Administration, FDA) согласно дей-
ствующей надлежащей производственной 
практики (сGMP).

Поскольку в настоящее время Украина 
находится на этапе внедрения и гармониза-
ции нормативной базы фармацевтического 
сектора с европейским и международным 
законодательством, а также имплемента-
ции его принципов в деятельность отече-
ственных фармацевтических предприятий 
[9], вопросы стандартизации и контроля 
качества лекарственного растительного 
сырья и препаратов из него не является 
исключением.

Правовые отношения по созданию, 
регистрации, производству, контролю ка-
чества и реализации лекарственного рас-
тительного сырья и продуктов его пере-
работки регулирует Закон Украины «О 
лекарственных средствах». Руководство 
в сфере создания, производства, контроля 
качества и реализации РЛС осуществля-
ет МЗ Украины. Система обеспечения и 
гарантирования качества РЛС в Украине 
включает в себя:

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И СТАНДАРТИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
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– систему регистрации и лицензирова-
ния лекарственных средств растительного 
происхождения;

– систему контроля качества;
– систему принципов и правил надлежа-

щей производственной практики (GMP);
– систему надлежащей практики куль-

тивирования и сбора лекарственных рас-
тений (GACP).

Основные принципы и обоснование 
необходимости стандартизации. Термин 
«стандартизация» используется для опи-
сания всех мер, принимаемых в ходе про-
изводственного процесса и контроля каче-
ства, обеспечивающих получение продукта 
с воспроизводимым качеством. Он также 
охватывает всю область деятельности: от 
выращивания растения до его клиническо-
го применения. Стандартизация РЛС не 
является легкой задачей, так как многочис-
ленные факторы влияют на биологическую 
эффективность и воспроизводимый тера-
певтический эффект. Для того чтобы полу-
чить качественные продукты растительного 
происхождения, следует позаботиться обо 
всех стадиях производства, начиная с над-
лежащего выращивания и идентификации 
растений, сезона и области их сбора и за-
канчивая процессом экстракции и очистки 
растительных препаратов [7, 4, 10, 11].

Необходимость стандартизации следу-
ет, в первую очередь, из поликомпонент-
ности растительных продуктов. Посколь-
ку лекарственные средства растительного 
происхождения представляют собой слож-
ные смеси компонентов, получаемых из 
биологических источников, существует 
потребность в обеспечении постоянного и 
адекватного качества их сырья. Стандарти-
зация позволяет найти ответы на основные 
вопросы, вытекающие из фактов, что:

• всегда существует вероятность загряз-
нения лекарственного растительного сырья 
другим растительным материалом;

• в случае с сильнодействующими и до- 
рогостоящими продуктами, фальсифика-
ция лекарственного растительного сырья 
является основной проблемой;

• существует вариабельность содер-
жания основных биологически активных 

веществ (БАВ) растений в связи с измене-
нием ряда факторов: экологических, гео-
графических, сезонных и т.п.;

• существует также возможность из-
менения БАВ через изменения видов рас-
тений;

• БАВ, обеспечивающие терапевтиче-
скую эффективность, для многих растений 
остаются неизвестными;

• методы сбора, сушки и хранения ле-
карственного растительного сырья влияют 
на его компонентный состав;

• в основном, растительный материал 
является естественно химически вариа-
бельным (рис. 1), поэтому он должен быть 
стандартизирован для получения постоян-
ного химического профиля, биологическо-
го или терапевтического эффекта [12, 13].

Таким образом, методы стандартизации 
должны принимать во внимание все аспек-
ты, способствующие качеству РЛС.

Стандартизация. Обзор современных 
методов и требований. Согласно реко-
мендациям ВОЗ по стандартизации РЛС 
[14], она должна состоять из следующих 
этапов:

1. Идентификация продукта. Ботаниче-
ская идентификация, органолептический 
анализ, посторонние органические при-
меси, макроскопическая, гистологическая, 
гистохимическая оценка, количественный 
анализ и т.п.

2. Физико-химическая характеристика 
продукта. Физическая и химическая иден-
тификация, хроматографические «отпечат-
ки пальцев», зола, содержание экстрактив-
ных веществ, содержание влаги, летучих 
веществ, анализ на содержание алкалоидов, 
количественное определение и пр.

3. Определение фармакологических па-
раметров. Биологические профили актив-
ности, содержание горечи, гемолитический 
индекс, терпкость, способность к набуха-
нию, индекс пенообразования и т.п.

4. Определение токсичности. Остатки 
пестицидов, тяжелых металлов, микробио-
логическое загрязнение (как определение 
общего количества жизнеспособных, па-
тогенных микроорганизмов и грибов, так 
и отдельных, таких как Escherichia coli, Sal-
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monella, Pseudomonas aeruginosa, золоти-
стый стафилококк, энтеробактерии и пр.), 
определение афлатоксинов.

5. Радиоактивное загрязнение.
Методы стандартизации должны при-

нимать во внимание все аспекты, которые 
способствуют качеству РЛС, а именно: 
правильную идентификацию образца, ор-
ганолептическую и фармакогностическую 
оценки, содержание летучих веществ, ко-
личественную оценку (зола, экстрактив- 
ные показатели и др.), фитохимическую 
оценку, испытания на наличие посторон-
них примесей, оценку микробиологической 
нагрузки, тестирование токсичности и био-
логической активности. При этом фитохи-
мический профиль имеет особое значение, 
поскольку он влияет на эффективность 
препаратов растительного происхождения. 
Профили «отпечатков пальцев» служат в 
качестве ориентира фитохимического про-
филя препарата в вопросе обеспечения 
качества, в то время как количественное 
определение маркерного вещества являет-
ся дополнительным параметром при оцен-
ке качества образца [6, 15].

Фитохимическая стандартизация охва-
тывает всю возможную информацию, по-
лученную по отношению к химическим 
компонентам, присутствующих в лекар-
ственном растительном сырье, и включает 
в себя следующие этапы:

– Предварительное тестирование на на-
личие различных химических групп.
– Определение количества химических 
групп, представляющих интерес (на-
пример, суммы алкалоидов, общих фе-
нольных соединений и т.п.); создание 
так называемых профилей «отпечатков 
пальцев».
– Создание профилей «отпечатков паль-
цев» на основе маркерных веществ.
– Определение количества важных хи-
мических компонентов [15, 16].
Аутентификация/Идентификация — 

это первый важный шаг стандартизации. 
Каждый параметр должен быть проанали-
зирован: ареал сбора растения, лекарствен-
ное растительное сырье, морфологическая, 
ботаническая идентичность, микроскопи-
ческий и гистологический анализ образ- 
ца [19].

Рис. 1. Причинно-следственная диаграмма вариабельности растительных препаратов
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Органолептический анализ. Морфо-
логические признаки, такие как размер, 
форма, запах, вкус и цвет, сравниваются со 
стандартами. Органолептическая оценка 
дает общее представление о качестве ле-
карственного сырья. Например, цвет лис-
тьев сенны указывает на содержание БАВ 
сеннозида в ней, то есть темный цвет листа 
свидетельствует о большом количестве его 
содержания.

Микроскопический анализ. Исследова-
ние лекарственного растительного сырья 
с помощью микроскопа предназначено, в 
основном, для определения разницы между 
сырьем и посторонними примесями.

Химический анализ. Этот тип оценки 
включает в себя различные химические 
тесты для качественного и количествен-
ного исследования растительного матери-
ала. Он охватывает как общие тесты для 

идентификации химических компонентов, 
так и специфические химические тесты 
по отдельным группам соединений. Хи-
мическая оценка также включает в себя 
некоторые количественные определения: 
общего содержания дубильных веществ, 
алкалоидов и т.п.

Определение физических величин:
• Физические константы — удельная 

температура плавления или температура 
кипения является специфической харак-
теристикой сырья. Эти параметры полез-
ны для определения фальсификата: легко 
определяется, присутствие нежелательных 
«наполнителей» оригинального сырья 
[20];

• Содержание влаги — является важ-
ным фактором определения стабильности 
РЛС, поскольку наличие влаги в сырье мо-
жет ускорять ферментативные реакции и 

Рис. 2. Аутентификация и стандартизация растительных лекарственных средств (РЛС)  
[17, 18]
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рост микробиологического загрязнения. 
Для этого используют различные методы: 
определение потери в массе при высуши-
вании; определение влаги по методу Карла 
Фишера; метод азеотропной дистилляции; 
галогенный баланс;

• Зола — это неорганические примеси 
после сжигания материала. Используется 
для определения содержания неорганиче-
ского материала. Существуют следующие 
типы золы: сульфатная зола; водораствори-
мая зола; зола, нерастворимая в кислотах; 
общая зола.

Определение биологических величин [20]. 
Используется для проверки терапевтиче-
ской активности и терапевтического окна 
препарата. При этом определяется леталь-
ная доза. Основными являются следующие 
методики:

• Животные модели — используются 
для проверки терапевтической активности 
препарата. С этой целью преимущественно 
охватывают мышей, овец, лошадей, кроли-
ков, собак, морских свинок, голубей и т.д.;

• Метод культуры тканей — используя 
живые ткани, определяется активность и 
эффективность лекарственного средства 
способом морфологической и гистологи-
ческой оценки;

• Микробиологическое загрязнение.
Инструментальные методы анализа —  

обладают многими преимуществами: мень-
шие требования к образцу, быстрый и про-
стейший анализ. К ним относятся:

1. Хроматографические методы анали- 
за — используются для качественной иден-
тификации сырья, БАВ распределяются 
соответственно своей химической приро-
де. Наиболее распространенными видами 
хроматографий являются тонкослойная 
хроматография (ТСХ), высокоэффектив-
ная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), 
газовая хроматография (ГХ).

Метод хроматографических «отпечат-
ков пальцев» (Chromatographic fingerprin-
ting) — снятие «отпечатков пальцев» —  
в настоящее время является одним из са-
мых распространенных и самых точных 
методов, используемых для контроля ка-
чества РЛС. Хроматографическими «отпе-

чатками пальцев» в фитотерапии называют 
хроматографический профиль некоторых 
общих химических компонентов (которые 
могут быть фармакологически активными 
или иметь определенные химические ха-
рактеристики), полученный из экстрактов 
[6]. Поскольку хроматографический про-
филь определяется и описывается с по-
мощью стандартизированных понятий и 
валидированных характеристик, он может 
с успехом использоваться как для демон-
страции сходства и различия образцов, так 
и для аутентификации и идентификации 
РЛС. Данная методика может с успехом 
использоваться даже в случае, если коли-
чество и/или концентрация химических 
компонентов в различных образцах имеют 
отличия, что делает ее относительно оцен-
ки качества РЛС популярной в глобальном 
масштабе [4, 6]. Этот метод может быть 
использован также для определения раз-
личных примесей и загрязняющих веществ 
и, соответственно, в целях стандартиза-
ции лекарственного растительного сырья 
и продуктов из него. В отличие от макро-
скопических, микроскопических и других 
молекулярно-биологических методов, этот 
метод не ограничивается изучением сырья, 
а также может быть применен к фармацев-
тическим препаратам. Хроматографическая 
дактилоскопия может быть осуществлена с 
использованием любого хроматографиче-
ского метода, разработанного для конкрет-
ного вида сырья или РЛС, а также других 
приемлемых методов анализа (например 
гибридных методов).

Недостатком метода является то, что воз-
можность получения качественных, четких 
и воспроизводимых «отпечатков пальцев» 
зависит от нескольких факторов: метода 
экстракции, инструментов для измерения 
и условий измерения (выбор подвижной и 
стационарной фазы и пр.). Все эти факторы 
требуют тщательного экспериментального 
подбора квалифицированным персоналом 
и могут являться причинами получения 
некорректных результатов и разногласий 
относительно полученных данных.

2. Спектроскопические методы анали-
за — ультрафиолетовая и видимая спект-
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роскопия, инфракрасная спектроскопия, 
ядерная магнитно-резонансная спектроско-
пия, масс-спектрометрия, радиоиммунный 
анализ, рентгеноструктурный анализ.

3. Гибридные методы анализа — жид-
костная хроматография-масс-спектроме-
трия; жидкостная хроматография-ядерная 
магнитно-резонансная спектроскопия; га-
зовая хроматография-масс-спектрометрия; 
высокоэффективная тонкослойная хрома-
тография.

4. Другие новейшие инструментальные 
методы анализа:

• Метод «генетических отпечатков 
пальцев» (DNA Fingerprinting). Данный 
вид анализа является важным инстру-
ментом для стандартизации РЛС. Метод 
полезный для дифференциации фитохи-
мически аналогичных продуктов от сур-
рогатных или фальсифицированных РЛС. 
Метод «генетических отпечатков пальцев» 
базируется на том, что в основе генетиче-
ской идентичности организма лежит его 
уникальная ДНК, то есть генотип, на базе 
которого под влиянием факторов внешней 
среды формируются физические характе-
ристики организма, то есть его фенотип. 
Профиль ДНК является уникальным для 
каждого организма, как отпечаток пальца, 
поэтому конкретный профиль ДНК мо-
жет быть отнесен к конкретному организ-
му [21]. Также метод «генетических отпе-
чатков пальцев» можно использовать для 
определения примесей в уже обработанных 
образцах, поскольку интактная геномная 
ДНК присутствует в коммерчески доступ-
ных РЛС [22]. Преимущества метода:

• ДНК-маркеры являются надежным 
источником информации об организме, по-
скольку они уникальны для каждого вида 
и не зависят от возраста, физиологических 
условий и факторов внешней среды;

• для проведения анализа требуется не-
большое количество материала;

• методика не зависит от физической 
формы материала (лекарственное расти-
тельное сырье, экстракт, готовое лекарство 
и пр.);

• низкая вариабельность маркеров.
Недостатки:

– дороговизна;
– некоторые используемые методики 

позволяют сделать анализ только каче-
ственной ДНК, и очень чувствительны к 
изменению ее качества, что может быть 
проблемой в случае использования сухого 
или измельченного сырья;

– отдельные соединения растений или 
компоненты грибковых контаминантов мо-
гут повышать вариабельность и влиять на 
получение качественной ДНК.

• Метод SCAR маркировки (Sequential 
Characterized Amplified Region Marker) —  
позволяет проводить эффективную аутен-
тификацию лекарственного растительного 
сырья и его примесей. Кроме того, морфо-
логически аналогичные виды могут быть 
дифференцированы с помощью SCAR-
маркера.

• Сверхкритическая флюидная хрома-
тография (СФХ). Данный метод демонст-
рирует высокий потенциал для дальней-
шего широкого использования в анализе 
лекарственных средств [19]. СФХ позво-
ляет разделить и определить группы ак-
тивных компонентов, которые невозможно 
или трудно разделить с помощью жид-
костной или газовой хроматографии [22]. 
Методика была применена для широкого 
спектра материалов, включая натуральные 
продукты, лекарственные средства, пищу и 
пестициды [12, 23]. СФХ позволяет иден-
тифицировать как неизвестные компо-
ненты, так и ранее известные маркерные 
вещества [12].

• Капиллярный электрофорез. С помо-
щью данного метода было проведено всего 
несколько исследований сырья и изучено 
важнейшие составляющие алкалоидных 
[12] и флавоноидных [24] фракций.

• Термический анализ РЛС. Термограви-
метрический анализ (ТГА), дифференциаль-
ный термический анализ (ДТА) или анализ с 
помощью дифференциальной сканирующей 
калориметрии (ДСК) могут использоваться 
для изучения любых физических или хими-
ческих изменений в различных продуктах, 
включая растительные [12].

• Дифференциальная импульсная по-
лярография. Данный метод может быть 
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использован для изучения следов хими-
ческих веществ, имеющих границы выяв-
ления порядка 10–8 моль. Отдельные тя-
желые металлы, в т.ч. Pb, Cd, Zn, Cu и Fe, 
были успешно идентифицированы и опре-
делены в цветах ромашки и календулы. С 
помощью данного метода была проведена 
оценка накопления тяжелых металлов, а 
именно Pb, Cd, Cu и Zn, в образцах РЛС, 
полученных из Индии. Концентрации Pb и 
Cd находились выше допустимых пределов 
согласно требованиям ВОЗ в большинстве 
образцов [12].

ВЫВОДЫ

Лекарственное растительное сырье ис-
пользуется как в развитых, так и развиваю-
щихся странах в качестве безрецептурного 
лекарственного терапевтического средства, 
а также в качестве сырья для фармацевти-
ческой промышленности, и представляет 
собой значительную часть мирового рынка 
лекарственных средств. Поэтому важно уста-
новить единые международные принципы и 
нормы с целью оценки его качества и стан-
дартизации, безопасности и минимизации 
риска непредвиденных реакций при приеме 
растительных лекарственных средств.

Развитие современных инструменталь-
ных методов анализа и всестороннее по-
вышение параметров качества РЛС по-
зволяет выпускать стандартизированный 
продукт, начиная с этапа выращивания 
лекарственного растения и заканчивая 
выпуском на рынок готового продукта. На 
сегодняшний день разработаны и внедрены 
в практику подходы и методики, которые 
позволяют качественно стандартизировать 
лекарственное растительное сырье и рас-
тительные продукты. Глобальной тенден-
цией в вопросе стандартизации раститель-

ного сырья и РЛС является использование 
хроматографических методов анализа, так 
называемых хроматографических «отпе-
чатков пальцев», спектроскопических и 
гибридных методов анализа. В последнее 
время активно исследуется и научно раз-
вивается метод «генетических отпечатков 
пальцев» как самый точный из существу-
ющих инструментальных методов иссле-
дований. Но учитывая его дороговизну, 
для широкого использования в качестве 
повседневной методики стандартизации 
пока он неприемлем.

Однако относительно небольшое ко-
личество растений хорошо изучено с хи-
мической точки зрения, и довольно часто 
даже имеющиеся исследования проведены 
и задокументированы не должным обра-
зом. Поэтому глобальной задачей является 
дальнейшее изучение и стандартизация как 
можно большего количества растений и 
растительных продуктов, их надлежащее 
описание, характеризация и внесение в 
официальные стандарты и положения с 
целью унификации всех существующих 
требований.

Принимая рекомендации ВОЗ и импле-
ментируя требования европейского и меж-
дународного законодательства в данном 
вопросе, Украина постепенно укрепляет 
регулирование в данной сфере и сводит к 
минимуму нарушение качества РЛС.

ПАО «Галичфарм», как один из веду-
щих отечественных производителей рас-
тительных лекарственных средств, всесто-
ронне поддерживает и внедряет высокие 
стандарты качества к лекарственному рас-
тительному сырью, из которого в дальней-
шем производит эффективные и безопас-
ные стандартизированные лекарственные 
средства растительного происхождения.
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З посиленням радіонуклідного забруд-
нення біосфери, зумовленого розвитком 
ядерних технологій, актуальною є пробле-
ма впливу радіації на живі організми. В 
біологічних об’єктах як протидія на радіа-
ційний вплив виникають високореактивні 
частинки: молекули, іони, вільні радикали, 
що є ініціаторами первинних радіаційно-
хімічних процесів. Відомо, що фенольні 
сполуки рослинного походження можуть 
нейтралізувати вільні радикали, активні 
форми оксигену і продукти їх взаємодії з 
органічними молекулами, а також прояв-
ляти антимутагенну активність. Зокрема, 
флавоноїди мають радіопротектерну дію, 
виводять радіонукліди, здатні нейтралізу-
вати дію активних форм оксигену і вільних 
радикалів шляхом запобігання пероксида-
ції ліпідів і утворенню хелатних комплексів 
[1]. Вільнорадикальне окислення є одним 
із важливих механізмів підтримання гомео-
стазу організму людини, за якого важливе 
значення мають її харчові раціони.

З огляду на це, важливим завданням 
сучасної фітотерапії є виявлення перспек-
тивних рослин з високим умістом феноль-
них сполук, особливо флавоноїдів, для 
створення лікувальних дієт, розроблення 
рецептур продуктів, ліків, що мають спря-
мовану антиоксидантну дію. Однією із цін-
них харчових, лікарських, ефіроолійних 
культур є полин естрагоновий (Artemisia 
dracunculus L.), який застосовують в різних 
галузях промисловості. A. dracunculus ви-
являє антиоксидантну, антиканцерогенну, 
антитимікробну, антидіабетичну, сечогінну, 
протисудомну, жарознижувальну, протиза-
пальну, ранозагоювальну, противиразкову, 
жовчогінну, спазмолітичну, заспокійливу 
дії; використовується за діабету, захворю-
вань суставів, а також як вітамінний за-
сіб [2–7]. Лікувальні властивості рослини 
обумовлено вмістом біологічно активних 
речовин: ефірної олії, кумаринів, флаво-
ноїдів, фенолкарбонових кислот, вітамінів, 
дубильних речовин, алкалоїдів, сесквітер-
пеноїдів [8–10]. Флавоноїди є однією із 
домінуючих груп сполук A. dracunculus і 
мають широку фармакологічну активність, 
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Методом високоефективної рідинної хроматографії визначено якісний склад та кіль-
кісний уміст деяких фенольних сполук надземної частини рослин Artemisia dracuncu- 
lus L. за інтродукції в Житомирському Поліссі. Виявлено 31 сполуку фенольного по-
ходження, із них ідентифіковано флавоноїди — рутин, лютеолін-7-глікозид, апігенін-
7-глікозид та ізохлорогенову кислоту. Домінуючий компонент серед ідентифікованих 
речовин — рутин. Сума виявлених фенольних сполук у повітряно-сухій сировині 
становила 51,24±0,12 мг/г (5,12%). Проведений хроматографічний аналіз фенольних 
сполук надземної частини A. dracunculus дає змогу вважати рослину перспективним 
джерелом біологічно активних сполук фенольного походження. Ймовірно, що феноль-
ні сполуки визначають антимікробні властивості рослини, виявлені нами раніше. 
Відзначено перспективність подальшого детального вивчення та культивування  
A. dracunculus у зоні Житомирського Полісся з метою використання у фармацевтич-
ній, харчовій промисловості, косметології та для створення лікувальних дієт анти- 

оксидантної дії.
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проте за інтродукції на території Полісся 
України фенольні сполуки рослини досі 
не досліджували.

Метою роботи було дослідження мето-
дом високоефективної рідинної хромато-
графії (ВЕРХ) фенольних сполук надзем-
ної частини A. dracunculus за інтродукції в 
Житомирському Поліссі для використан-
ня рослинної сировини в фармацевтич-
ній, харчовій промисловості, косметології, 
парфумерії, а також створення лікувальних 
дієт антиоксидантної дії.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Інтродукційні дослідження проводили 
на експериментальних ділянках ботанічно-
го саду Житомирського національного агро-
екологічного університету, що належить до 
зони Полісся України. Вихідний матеріал  
A. dracunculus отримали із колекції рос-
лин відділу нових культур Національного 
ботанічного саду (НБС) ім. М.М. Гришка 
НАН України. Сировину збирали у фазі 
цвітіння рослин.

Дослідження фенольних сполук A. dra-
cunculus проводили на високоефективному 
рідинному хроматографі Prominens 20 фір-
ми Shimadzu (Японія). Комплектація хро-
матографа: мікроплунжерна насосна стан-
ція LC-20AD з модулем чотириканального 
градієнта низького тиску LPG і проточним 
вакуумним дегазатором DGU-20AЗ; сис-
тема автоматичного вводу проби SIL-20A; 
термостат колонок СТО-20А і спектрофо-
тометричний діодно-матричний детектор 
SPD-M 20A з аналітичною проточною мік- 
рокюветою. Колонка хроматографічна —  
Supelco Discovery HS C18 розміром 150 ×  
× 2,1 мм, заповнена зворотньофазним сор-
бентом із частками розміром 3 мкм.

Екстракти рослин для хроматографіч-
них досліджень отримували шляхом на-
стоювання повітряно-сухої сировини у 
50%-му метанолі впродовж семи діб (1:4). 
Розділення здійснювали в градієнтному 
режимі. Як розчинники використовували 
розчини А — 0,5%-ий розчин перхлорат-
ної кислоти з pH 1,5 в дистильованій воді; 
В — суміш 40%-го метанолу кваліфікації 
для ВЕРХ (Merck), 40%-го ацетонітрилу 
кваліфікації для ВЕРХ (Lab-Scan), 20%-го 
розчину А. Швидкість потоку розчинни- 
ків — 0,2 мл/хв; об’єм проби для введення —  
1 мкл. Детектування здійснювали при 280, 
310, 330, 360, 525 нм одночасно.

Спектральні характеристики реєструва-
ли за даними сканування в момент піку — в 
діапазоні хвиль 235–550 нм. Ідентифікацію 
піків здійснювали методом порівняння із 
стандартними зразками за часом виходу 
і спектром, а також методом добавок. На-
лежність до тієї чи іншої групи природних 
сполук визначали за подібністю спектраль-
них характеристик. Градуювання здійсню-
вали за розчинами стандартних зразків 
наведеної вище концентрації, розрахунок 
концентрацій у досліджуваних пробах — за 
площею піків з використанням програмно-
го забезпечення LC Solution (Shimadzu).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

За результатами хроматографічного 
аналізу в надземних органах A. dracuncu-
lus виявлено 31 сполуку фенольного по-
ходження (рис. 1). Ідентифіковано чотири 
речовини: флавоноїди — рутин, лютеолін-
7-глікозид, апігенін-7-глікозид та ізохлоро-
генову кислоту (таблиця, рис. 2).

Сума виявлених методом ВЕРХ фе-
нольних сполук у повітряно-сухій сиро-

ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК ПОЛИНУ ЕСТРАГОНОВОГО (ARTEMISIA DRACUNCULUS L.)

Компонентний склад та кількісний уміст фенольних сполук надземних органів  
Artemisia dracunculus L., ідентифікованих методом високоефективної рідинної хроматографії

№ пор. Час утримання,  
хв Сполука Вміст у повітряно-

сухій сировині, мг/г
Частка виявлених 

фенольних сполук, %

1 32,72 Рутин 1,30±0,04 2,54
2 33,52 Лютеолін-7-глікозид 0,34±0,03 0,66
3 34,07 Ізохлорогенова кислота 0,16 ±0,02 0,31
4 37,45 Апігенін-7-глікозид 0,30±0,01 0,58
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Рис. 2. Ультрафіолетові спектри фенольних сполук із екстракту Artemisia dracunculus L: 1 — ру-
тин, 2 — лютеолін-7-глікозид, 3 — ізохлорогенова кислота, 4 — апігенін-7-глікозид

Рис. 1. Хроматограма фенольних сполук Artemisia dracunculus L.
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вині становила 51,24±0,12 мг/г (5,12% від 
суми виявлених фенольних сполук). Домі-
нуючий компонент серед ідентифікованих 
речовин — рутин — 1,30±0,04 мг/г (2,54% 
відповідно). Рутин (кверцетин-3-О-рути-
нозид) — глікозид флавоноїда кверцетина, 
має Р-вітамінну активність, чинить спазмо-
літичну дію. Фенольні сполуки, що прояв-
ляють Р-вітамінну активність, виконують 
в організмі людини низку важливих функ-
цій: беруть участь у процесах формування 
еритроцитів, зміцнюють стінки судин, є 
потужними антиоксидантами [11]. Гідрок-
сикоричні кислоти також є важливими біо-
логічно активними речовинами, що мають 
протимікробну, імуностимулювальну, гепа-
топротекторну, сечогінну, протизапальну, 
антиоксидантну дії [12].

Вчені методом ВЕРХ ідентифікували із 
метанольного екстракту A. dracunculus гало-
ву, ванілінову, п-кумарову, синапову, феру-
лову, п-гідроксибензойну, бузкову кислоти 
[8]. У надземній частині A. dracunculus із 
природних місць зростання південної части-
ни Сибіру виявлено флавоноїди кемпферол 
та кверцетин [7], у рослинах, культивованих 
у Новосибірській обл. та на Алтаї, ідентифі-

кували в складі фенольних сполук кверце-
тин, лютеолін, кемферол, ізорамнетин та їхні 
глікозиди. Результати наших досліджень, 
загалом, узгоджуються з даними зарубіжних 
дослідників, проте, як відомо, фітохімічні 
особливості рослин значною мірою залежать 
від екологічних умов зростання.
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Останніми роками діяльність людини 
досягла таких масштабів, що її вплив на 
навколишнє природне середовище виявив-
ся глобальним. До сучасних глобальних 
процесів поряд із ростом чисельності насе-
лення і змінами клімату відноситься і ско-
рочення біорізноманіття. Внаслідок осво-
єння нових земель дедалі менше лишається 
територій з природною рослинністю.

Основні наукові концепції визначення 
і збереження біорізноманіття були сфор-
мовані лише у середині ХХ століття, що 
безпосередньо обумовлено розвитком кіль-
кісних методів у біології. Біорізноманіт-
тя лежить в основі комплексних екосис-
темних послуг, що істотно впливають на 
збалансований розвиток як штучних, так і 
природних екосистем.

Разом з тим зникнення популяцій і ско-
рочення місць існування особливо значу-
щі на національному і місцевому рівнях, 
оскільки більшість екосистемних послуг 
забезпечуються саме в їх межах і тому за-
лежать від різноманіття та рясності видів.

Конвалія звичайна (Convallaria maja- 
lis L.) є цінною лікарською і декоративною 
рослиною. Лікувальні властивості конвалії 

обумовлено наявністю глікозидів і сапо-
нінів. Популярність виду призводить до 
його скорочення. Перспективи виживання 
цієї цінної рослини на сьогодні є невизна-
ченими.

З огляду на це, виникає необхідність 
вивчення природних місць C. majalis, її біо-
екологічних особливостей і можливостей 
насіннєвого відновлення.

За результатами досліджень і аналізом 
публікацій, C. majalis — багаторічна коре-
невищна рослина, яка зростає у листяних 
і мішаних лісах. Надає перевагу помірно 
зволоженим і багатим ґрунтам різного гра-
нулометричного складу [1].

C. majalis — відома лікарська рослина, 
що введена в наукову медицину С.П. Бот-
кіним, і нині входить у фармакопеї бага-
тьох країн світу. Відноситься до рослин, 
рекомендованих для промислової заго- 
тівлі.

Дослідження біології і екології C. majalis 
нині проводяться в популяційному аспекті. 
Популяційну екологію рослин обумовле-
но їх видовою цінністю у функціонуванні 
фітоценозів. Для дослідження біологічних 
особливостей видів рослин використову-
ється детальний аналіз популяцій: просто-
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рова, онтогенетична, вікова структури, ефек-
тивність насіннєвого відтворення [2, 3].

Еколого-фітоценотичні особливості  
C. majalis були описані такими вченими, як 
Є.В. Кацовець, О.О. Карповою [4].

Істотним чинником, що впливає на ско-
рочення популяції C. majalis, є антропоген-
ний. Проте необхідно враховувати той факт, 
що C. majalis, як і низка інших видів рослин, 
негативно реагує на зміни умов навколиш-
нього природного середовища, потребує 
додаткового дослідження біологічних та 
екологічних особливостей [5–7].

Мета дослідження — дослідити еко-
лого-біологічні та ценотичні особливості 
ценопопуляцій C. majalis в умовах Жито-
мирського Полісся.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження стану популяції C. maja-
lis проводили у мішаному лісі в околицях  
с. Зарічани Житомирського р-ну впродовж 
2011–2013 рр. Були використані загально-
прийняті геоботанічні методи для опису 
рослинних угруповань [9]. Для класифіка-
ції фітоценозів використовували домінант-
но-детермінантний підхід.

Для вивчення вікової структури попу-
ляції використовували методику Т.О. Ра- 
ботнова [8], насіннєву продуктивність ви-
значали за методикою І.В. Вайнагій [9], 
фенологічні спостереження — за І.Н. Бей-
деманом [10].

Під час проведення морфометричних 
досліджень в кожній із ценопопуляцій ра-
хували кількість парціальних пагонів рос-
лини. На кожній ділянці були виміряні 
біометричні показники (20 особин різних 
вікових груп у кожній) — висота рослин, 
довжина і ширина листкової пластинки.

Для досягнення поставленої мети були 
виконані такі завдання: вивчити морфо-
логічні особливості рослини; провести 
фенологічні спостереження за C. majalis в 
умовах Житомирського Полісся; встано-
вити залежність біометричних параметрів 
від екологічних чинників та лісівничо-так-
саційних показників деревостану; вияви-
ти вікові групи і встановити типи вікової 
структури ценопопуляції рослини.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Встановлено, що у межах досліджуваної 
території рослини C. majalis траплялися 
у затінених місцях, під деревами вздовж 
лісових доріг і стежок, а саме під такими 
видами: Acer platanoides L., Quercus robur 
L., Tilia cordata L., Corylus avellana L., Aeg-
opodium podagraria L., Asarum europaeum L., 
Mercurialis perennis L. та ін.

У середньому за роки досліджень пагони 
C. majalis з’являлися в період з 20 квітня 
до 1 травня. Це — своєрідні утворення, що 
пробивалися крізь ґрунт і лісову підстилку. 
Цвітіння розпочиналося в період з 10 до  
15 травня. Тривалість цвітіння — 23– 
28 днів. Розвиток плодів тривав майже 2 
місяці. Зав’язування їх розпочиналося 8–15 
червня, а повне дозрівання припадало на 
15–20 серпня. Слід наголосити, що утворен-
ня плодів відбувається не завжди. Зокрема, 
у 2013 р. плодоношення не відбулося.

На нашу думку, відсутність насіннєвого 
матеріалу в 2013 р. зумовлено несприятли-
вими погодними умовами, які супроводжу-
вали найбільш ключові етапи вегетації — 
запилення та цвітіння. Ймовірно, холодні 
та похмурі дні перешкоджали ефективному 
лету комах-запилювачів. Несприятливий 
температурний режим під час цвітіння (за-
морозки) також негативно відобразилися 
на насіннєвому відновленні C. majalis. Три-
валість вегетаційного періоду C. majalis у 
2012 р. — 118 днів, у 2013 р. — 107 днів.

У популяції C. majalis в умовах с. За-
річани були представлені всі вікові групи 
(табл. 1). Ювенільна вікова група відпо-
відно за роками становить 19,6 і 13,5% від 
всієї кількості особин. Найбільша кількість 
особин у 2012 р. (44,4%) і у 2013 р. (42,5%) 
відноситься до старіючої — синильної гру-
пи, тоді як молодих і квітучих всього 2,7 і 
3,8% відповідно. Зрілих квітучих (генера-
тивних) рослин у роки досліджень спосте-
рігалося 5,6% (2012 р.) і 7,6% (2013 р.), що 
свідчить про недостатнє насіннєве віднов-
лення порівняно з першою групою (старих 
рослин).

Якщо розглядати динаміку вікових груп 
популяції за роками, то спостерігається 
зменшення проростків (на 6,1%) та сениль-
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них особин (1,9), натомість збільшення 
кількості вергінільних (4,5) та квітучих (на 
3,1%). На нашу думку, це може бути зумов-
лено погодними умовами в період закладки 
генеративних органів та цвітіння.

Загалом, ценопопуляцію C. majalis мож-
на охарактеризувати як нормально-повно-
членну, оскільки вона представлена усіма 
віковими групами. Проте виявляються де-
які ознаки її регресивності, про що свідчить 
зростання кількості сенильних особин, до 
167–172 шт. На нашу думку, модифікація 
вікового спектра ценопопуляції C. majalis 
відбувається під впливом рекреаційного на-
вантаження. До того ж скорочується кіль-
кість молодих особин, зменшується частка 
квітучих пагонів. Оскільки не всі особини 
формують генеративні квітучі пагони, змі-
нюється характер динаміки квітування рос-
лини. Загалом, під впливом антропогенного 
чинника порушується системна організа-
ція ценопопуляції конвалії, що є важливою 
умовою її стабільності [11, 12].

Плодоутворення — це співвідношення 
квітів і плодів, що зав’язалися. На гене-
ративному пагоні C. majalis закладається 
6–12 квіток (табл. 2). З такої кількості кві-
тів у плоди реалізується не більше 3–5 оди- 
ниць. У період дослідження плодоутво-
рення становило: 2011 р. — 42,3%, 2012 —  
61,4%, а у 2013 р. було відсутнє.

На нашу думку, це може бути спричи-
нено, з одного боку, несприятливими по-
годними умовами в період закладки гене-
ративних органів та цвітіння (заморозки), з 
іншого, флуктаціями, що обумовлено внут-
рішнім ритмом розвитку ценопопуляції.

Визначення рівня потенційної насіннє-
вої продуктивності C. majalis засвідчило, 
що кількість утворених насіннєвих бруньок 
залежить від умов попереднього року веге-
тації. Так, попередні роки сприяли тому, 
що на генеративних пагонах закладало-
ся 90–200 насіннєвих бруньок (рисунок). 
Проте реальна продуктивність C. majalis 
виявилася значно меншою.

Таблиця 1
Вікова структура популяції Convallaria majalis L. у 2012–2013 рр.

Вікова група
2012 р. 2013 р.

Кількість особин, шт. Абсол. (%) Число особин шт. Абсол. (%)

Насіння та проростки 76 19,6 53 13,5

Неквітучі особини 
(вергінільні)

107 27,6 128 32,6

Молоді квітучі 10 2,7 15 3,8

Генеративні особини 
(рясно квітучі)

22 5,6 30 7,6

Старі неквітучі рослини 
(сенильні)

172 44,4 167 42,5

Всього 378 100 393 100

Таблиця 2
Плодоутворення Convallaria majalis L., од.

Роки Кількість квітів на 
генеративному пагоні Кількість плодів Плодоутворення

2011 6,9 ± 0,44 2,9± 0,23 42,3± 2,30

2012 7,9 ±0,43 4,8± 0,06 61,4 ±2,46

2013 11,2± 0,33 – –
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ВИСНОВКИ

Сприятливий щодо погодних умов  
2012 р. дав можливість сформуватися знач-
ній кількості бруньок — близько 200 од. на 
один генеративний пагін у 2013 р.

Реальна насіннєва продуктивність у роки 
досліджень була невисокою і становила від 
20–30 до 38 насінин на одну особину. До 
того ж 2013 р. характеризувався як найне-
сприятливіший щодо утворення насіння.
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Отже, насіннєве відновлення  
C. majalis відбувається доволі по-

вільно і нерегулярно. Популяція зберіга-
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ЗИЗИФУС (ZIZIPHUS JUJUBA MILL.) — ЦЕННАЯ 
ЛЕКАРСТВЕННАЯ, ПЛОДОВАЯ И ДЕКОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

М.Ю. Карнатовская
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Наведено характеристику біологічних особливостей трьох сортів і трьох форм Ziziphus 
jujubа Mill., що мають декоративні ознаки. Описано сорти і форми, вирощені в умовах 
дослідного господарства «Новокаховське» (Херсонська обл.). Розроблено рекомендації 
з їх використання для озеленення Південного Степу України. Запропоновано викорис-
товувати рослини зизифусу в ландшафтному дизайні як у поодиноких, так і в групових 
посадках для створення рослинних композицій. Наведено результати біохімічного 
аналізу плодів, листя і пагонів Z. jujubа. Визначено сумарний уміст фенольних сполук і 

флавоноїдів у листі, пагонах і плодах зизифусу.

Ключові слова: Ziziphus jujubа Mill., декоративні форми, сорти, біохімічний аналіз.

В наши дни все большую популярность 
приобретают тропические и субтропиче-

ские плодовые культуры. Одна из них — зи- 
зифус (Zizіphus jujubа) — перспективное 
субтропическое растение, обладающее  
комплексом хозяйственно-ценных приз-© М.Ю. Карнатовская, 2016
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наков, таких как засухоустойчивость и мо-
розостойкость, устойчивость к болезням и 
вредителям, высокая ежегодная урожай-
ность [1]. Это дает возможность выращи-
вать данную культуру с минимальными за-
тратами, а главное, получать экологически 
безопасную продукцию.

Зизифус принадлежит к роду унаби —  
Zizіphus Mill., семейству крушиновых —  
Rhamnaceae R.Br., порядку крушиноцвет-
ных — Rhamnales Endl.

Наиболее развита культура зизифуса 
в Китае. Второй после Китая страной, где 
зизифус получил широкое развитие, яв-
ляется Индия. Культивируется он также 
в Афганистане и Восточном Иране. В по-
следние годы зизифус начал приобретать 
промышленное значение в юго-западных 
и восточных областях США. В небольших 
масштабах Z. jujuba выращивается в Порту-
галии, Испании, Италии, Южной Швейца-
рии, Греции, Сирии, Ливане, Израиле, Ал-
жире, Тунисе, Египте, Йемене, Аргентине, 
Корее и Японии. На территории бывшего 
Советского Союза зизифус произрастает в 
культуре, в основном, в двух районах — на 
Кавказе и в Средней Азии [1].

В Украине зизифус начали изучать с 
середины ХХ столетия. Единичные его 
экземпляры были завезены в Никитский 
ботанический сад (г. Ялта) в 1934 г., а кол-
лекционные посадки начали создавать с 
1953 г. [1].

В 90-е годы на территории опытного 
хозяйства «Новокаховское» (Херсонская 
обл.) были высажены растения Z. jujubа с 
целью расширения ареала возделывания 
данного вида. Саженцы были получены из 
Никитского ботанического сада.

Ценен зизифус не только как плодовое, 
но и как декоративное растение. При чем 
декоративен зизифус на протяжении всего 
вегетационного периода. Зеленая окраска 
листвы, сохраняющаяся до ее опадания, 
продолжительность цветения (до конца ве-
гетации), тонкий аромат цветов, красивая и 
необычная на вид разреженно-ажурная кро-
на, ярко окрашенные плоды (от темно-ко-
ричневых до ярко красных), долговечность 
растений, высокая засухоустойчивость, не-

требовательность к почве и к агротехнике 
выращивания, устойчивость к вредителям 
и болезням, способность легко переносить 
формирующую обрезку — все эти качества 
характеризуют зизифус как перспективное 
декоративное растение для использования 
в ландшафтном дизайне [2].

Большой интерес Z. jujuba представля-
ет и с точки зрения использования его в 
медицине [4–6]. Издавна зизифус счита-
ется ценным лекарственным растением —  
его плоды, а также семена, листья и кору 
корней, применяют в китайской народной 
медицине.

В степных районах южной части Украи-
ны особенности климатических факторов 
накладывают существенные ограничения 
на введение в культуру новых видов рас-
тений. Успешность интродукции древесно-
кустарниковых культур и возможность их 
широкого использования в зеленом стро-
ительстве определяются тем, насколько 
экологические особенности территории со-
ответствуют пределам толерантности рас-
тений к негативным условиям среды [3].

Интродукция растений, которые рас-
ширяли бы и дополняли видовой состав 
биоразнообразия степной зоны юга Укра-
ины и одновременно были бы ценными 
плодовыми и лекарственными культурами, 
сегодня является актуальным вопросом.

В 90-е годы на территории опытного 
хозяйства «Новокаховское» (Херсонская 
обл.) были высажены растения Z. jujubа с 
целью расширения ареала возделывания 
данного вида. Саженцы были получены 
из Никитского ботанического сада. Кол-
лекция насчитывает около 20 сортов, за 
которыми ведутся научные наблюдения.

Целью работы является изучение био-
логических особенностей Z. jujubа в новых 
для этой культуры природно-климатиче-
ских условиях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Изучение биологических особенностей 
Z. jujuba в условиях Херсонской обл. ведет-
ся с 2007 г. согласно методическим указа-
ниям [7].

М.Ю. КАРНАТОВСКАЯ
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Объектом исследования являются не 
только сорта, но образцы зизифуса, наи-
более перспективные с точки зрения селек-
ционной работы, которые были отобраны в 
результате многолетних наблюдений.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенными многолетними исследо-
ваниями установлено, что растения зизи-
фуса в условиях Херсонской обл. в течение 
вегетационного периода проходят все ста-
дии сезонного развития и дают полноцен-
ный урожай (в зависимости от сорта — от 
100 до 150 ц/га).

В результате всестороннего изучения 
биологических особенностей Z. jujuba были 
отобраны сорта и формы, которые могут 
быть использованы в озеленении данного 
региона.

Форма 1 — практически не дает порос-
ли, в течение вегетационного периода дает 
небольшой прирост, нуждается в мини-
мальной обрезке и даже при отсутствии об-
резки сохраняет форму кроны. С успехом 
растение может быть использовано как в 
единичных, так и в групповых посадках.

Перспективным в озеленении является 
и Z. jujuba в форме куста (форма 2). Дан-
ная форма не нуждается в обрезке, имеет 
красивую, шарообразную форму кроны, 
сохраняющуюся на протяжении жизни 
растения. Поздно вступает в вегетацию, 
не повреждается весенними заморозками, 
обильно и регулярно плодоносит, плоды 
сохраняются на кусте до заморозков и ча-
стично зимуют на растении, чем усиливают 
его декоративность. Рекомендуется при 
создании растительных композиций.

Не менее интересной является форма 3  
с извилисто-изогнутыми, змеевидными 
побегами. Растение практически не дает 
поросли, но нуждается в ежегодной форми-
рующей обрезке, удалении жировых побе-
гов для поддержания уникальной формы. 
Подобная форма украсит зеленый газон.

Достаточно перспективным также яв-
ляется использование в озеленении неко-
торых сортов Z. jujuba. Например, можно 
использовать такой сорт, как Южанин, 
который склонен к многоствольности, что 

придает декоративный вид растению. Дан-
ный сорт рекомендуется использовать для 
создания аллеи на открытой, хорошо осве-
щенной территории.

В результате проведенного исследова-
ния было установлено, что сорта зизифуса 
имеют разную форму кроны, некоторые из 
них достаточно декоративны и с успехом 
могут быть использованы в ландшафтном 
дизайне.

Деревья сорта Коктебель среднерослые, 
не колючие, с раскидистой, средней густо-
ты кроной. Украшают растения крупные 
(до 50 г) светло-каштановые плоды шаро-
видной формы, позднего срока созревания 
(конец октября). Дерево сорта Коктебель 
великолепно впишется в ландшафтный 
дизайн, как солитер.

Сорт Советский характеризуется са-
мыми длинными, красиво свисающими 
плодоносными побегами — более 60 см. 
Деревья данного сорта характеризуются 
как сильнорослые, не колючие. Украшают 
крону крупные светло-коричневые плоды 
(до 20 г) с продолговато-овальной или боч-
кообразной, иногда с заметным перехватом 
посредине, формой среднего срока созрева-
ния (начало — середина октября). Можно 
использовать в групповых посадках, на-
пример, для создания теневого уголка.

В биохимической лаборатории Нацио-
нального ботанического сада им. Н.Н. Гриш- 
ко НАН Украины был проведен анализ с 
целью определения содержания фенолов 
и флавоноидов в побегах и листьях зизи-
фуса, выращенного в условиях опытного 
хозяйства «Новокаховское».

Было определено суммарное содержа-
ние фенольных соединений и флавоно-
идов в листьях и побегах зизифуса пяти 
образцов (№ 1–3 и двух сортов: Вахшский 
30/16 и Я-цзао). Материал для анализа 
был отобран в мае месяце, в период начала 
вегетации зизифуса [8].

Установлено, что суммарное содержание 
флавоноидов в листьях зизифуса гораздо 
больше, чем в побегах: в листьях — 0,132–
0,447%, а в побегах — 0,038–0,138%. Мак-
симальным содержанием флавоноидов ха-
рактеризуются образцы № 3 и 1 (в листьях 
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0,447 и 0,320%, а в побегах 0,138 и 0,125% 
соответственно); в листьях сортов Я-цзао —  
0,197%, Вахшский 30/16 — 0,164%, а в по-
бегах 0,060 и 0,081% соответственно.

Суммарное содержание фенолов в лис-
тьях Z. jujuba в несколько раз выше, чем 
в побегах: в листьях — 6,368–2,418%, в 
побегах — 1,858–1,275%. Максимальные 
показатели фенолов имеют место в образ-
цах № 3 и 1 (в листьях — 6,368 и 4,322%, 
в побегах 1,858 и 1,698% соответственно), 
у них наблюдается и максимальное со-
держание флавоноидов; в листьях сортов  
Я-цзао — 3,327%, Вахшский 30/16 — 
2,662%, а в побегах 1,274 и 0,832% соот-
ветственно.

В биохимической лаборатории Никит-
ского ботанического сада — Национально-
го научного центра НААН (г. Ялта) был 
проведен биохимический анализ с целью 
определения содержания фенольных сое-
динений в плодах зизифуса [9].

В качестве объектов исследования бы- 
ли выбраны плоды двух сортов (Радослав, 

Синит) и двух форм (3/12, 5/6) Z. jujuba, 
выращенного в условиях опытного хозяй-
ства «Новокаховское». Биохимический со-
став определяли в полностью созревших 
плодах.

Во всех образцах выявлено высокое 
содержание фенольных соединений —  
272 мг/100 г (форма 5/6) — 377 мг/100 г 
(сорт Синит).

ВЫВОДЫ

В результате многолетних исследова-
ний биологических особенностей Z. jujuba 
в условиях Херсонской обл. можно гово-
рить о перспективности выращивания этой 
культуры в данном регионе, а вышеописан-
ные сорта и формы могут быть с успехом 
использованы в озеленении Южной Степи 
Украины.

Учитывая важную роль биофлавонои-
дов в жизнедеятельности человека, можно 
рассматривать зизифус, как потенциаль-
ный источник сырья для создания новых 
лекарственных препаратов.
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ВПЛИВ ЗАСОБІВ БІОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ НА НАСІННЄВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ВОЛОШКИ ЛУЧНОЇ 

Для успішної реалізації завдань збере-
ження біорізноманіття необхідним є знання 
про особливості репродуктивної біології 
виду та видоспецифічність її генеративних 

ознак, що разом із багатьма екологічними 
чинниками забезпечують продукцію насін-
ня [1]. У сфері генеративного розмноження 
існують механізми, які охоплюють сукуп-
ність різних морфологічних та екологічних 
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адаптацій і обумовлюють репродуктивну 
функцію виду [2].

Одним із найважливіших показників, 
що характеризує рівень адаптації виду до 
конкретних екологічних умов, є насіннєва 
продуктивність (НП), яка характеризує 
роль виду у фітоценозі [3, 4]. Величина НП 
є вираженням адаптації рослин до умов нав-
колишнього природного середовища.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Об’єктом наших досліджень є ценопо-
пуляції волошки лучної (Centaurea jacea 
L.) — Asteraceae в умовах різного стану 
й режиму використання біогеоценозів в 
Українських Карпатах.

Характеристики оселищ дослідних це-
нопопуляцій C. jacea такі:

Ценопопуляція І (ЦП І) розташовуєть-
ся на мезофільній луці південно-західного 
схилу на березі озера у складі угрупован-
ня асоціації Festucetum (pratensis) — ste-
nactiosum (annua), поблизу дендропарку 
«Дружба» Прикарпатського національно-
го університету імені Василя Стефаника в  
м. Івано-Франківську. Середні значення 
температур: у січні — (–5,1)°С, квітні — 
+12, липні — +18,5, жовтні — +2°С. Опадів 
випадає 603 мм на рік. Ґрунти — дерново-
підзолисті поверхнево-глейові суглинкові.

Ценопопуляція ІІ (ЦП ІІ) зростає на 
відкритій території суходільної гірської 
луки у складі угруповання асоціації Agrosti-
detum (tenuis) festucosum (pratensis) на горі 
Маливо, поблизу с. Дора Надвірнянського 
р-ну Івано-Франківської обл. Середня тем-
пература січня становить (–4,3) … (–7,6)°С, 
липня — +12,4 … +17,0°С. Кількість опадів 
збільшується з півночі на південь і з висо-
тою та становить 756–1400 мм на рік.

Ценопопуляція ІІІ (ЦП ІІІ) розміщу-
ється на суходільній гірській луці у складі 
угруповання асоціації Dactyletum (glome-
rata) — luzulosum (campestris) на Яблуниць-
кому перевалі південно-західної околиці 
с. Яблуниці Надвірнянського р-ну Івано-
Франківської обл. Кількість опадів ста-
новить 1105–1500 мм на рік. Найбільше 
їх випадає у червні — 145 мм та липні —  
142 мм. Середні температури січня варію-

ють у межах (–8) … (–5)°C, липня — +13 …  
+17°C. Ґрунти оселищ ЦП ІI i ЦП III  
C. jacea — гірсько-лучно-буроземні.

Ценопопуляція ІV (ЦП ІV) зростає на 
справжній заплавній луці у складі угрупо-
вання асоціації Festucetum (pratensis) — gali-
osum (palustre) на березі р. Глибокий по- 
тік — південна околиця с. Діброва Тячів-
ського р-ну Закарпатської обл. Середня 
температура січня у цій місцевості стано-
вить (–4,2) … (–6,0)°С, липня — +16,2 … 
+20,0°С. Кількість опадів становить 642–
1027 мм на рік. Ґрунтовий покрив — алюві-
альні лучні звичайні буроземні ґрунти.

С. jacea — багаторічна рослина з корот-
ким кореневищем та довгими контрактиль-
ними коренями; гемікриптофіт, мезотерм, 
мезогігрофіт, мезотроф. Щодо едафічних, 
орографічних та ценотичних чинників, 
характеризується широкою екологічною 
амплітудою, є евритопним видом. Зростає 
на луках, полонинах, лісових галявинах, 
на узліссях та чагарниках, берегах водойм 
(озер і рік), узбіччі доріг, кам’яних насипах. 
Цвіте в червні — серпні [5].

Дослідження консортивних зв’язків 
проводили з використанням стандартних 
методів обліку чисельності комах-кон-
сортів [6–7]. Відбір польового матеріалу 
здійснювали в період — з квітня до ве-
ресня впродовж 2008–2010 рр. Насіннєву 
продуктивність визначали за методикою 
І.В. Вайнагія [4]. Вираховували продук-
тивність — потенційну насіннєву (ПНП) 
та фактичну насіннєву (ФНП), а також 
коефіцієнт обнасінення (ВО). Елементар-
ною обліковою одиницею НП нами було 
обрано монокарпічний генеративний пагін 
C. jacea [8–10].

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

У процесі проведених досліджень було 
встановлено, що дозрівання плодів у ко-
шиках C. jacea спостерігається у другій 
половині серпня і триває до кінця вересня 
у всіх дослідних ценопопуляціях. Трива-
лий процес плодоношення зумовлено нео-
дночасним розвитком трубчастих квіток у 
суцвітті C. jacea, а також інтенсивністю їх 
запилення.

Н.В. КОКАР
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Рослинам C. jacea властива барохорія, 
що є видом автохорії. Осипання плодів і на-
сіння відбувається лише під впливом сили 
тяжіння за допомогою пристосувань самої 
рослини, без втручань зовнішніх агентів.

Проведено порівняльний аналіз НП у 
чотирьох ценопопуляціях C. jacea. Отри-
мані дані засвідчили, що ПНП, як і ФНП, 
інтенсивно змінювались впродовж усіх 
трьох років досліджень (рис. 1).

Найменші значення ПНП і ФНП були 
отримані у ЦП ІІ. Максимальний показ-
ник ПНП нами був зафіксований 2008 р. у 
ЦП ІІІ. Однак головною ознакою, що най-
повніше характеризує ефективність НП у 
досліджених ценопопуляціях, є відсоток 
обнасінення (ВО) (таблиця).

Аналіз отриманих результатів ВО в усіх 
дослідних ценопопуляціях C. jacea свід-
чить, що найпридатнішими умовами зрос-
тання для особин цього виду є оселища  
ЦП ІІ і ЦП IV. Максимальний ВО стано-
вить 86,8% у ЦП ІІ, незважаючи на те, що 
показники ПНП і ФНП на модельному 
монокарпічному пагоні в ЦП ІІ є найниж-
чими. Це свідчить, що майже всі насінини 
в кошику не пошкоджуються, а реалізують-

ся в зрілі і повноцінні. Така сама ситуація 
спостерігається і в ЦП IV. Показник ВО 
становить 81%, величини ПНП і ФНП є 
значними, а коефіцієнт варіювання — се-
реднім.

Найнижчий ВО спостерігався в ЦП І 
(71,35%) і ЦП ІІІ (74,37%), незважаючи на 
те, що кількість кошиків на модельних ге-
неративних пагонах у цих ценопопуляціях 
була найбільшою і становила відповідно —  
10,1±2,14 і 10,13±2,32 шт.

Оскільки оновлення ценопопуляцій 
особинами різного рівня життєвості від-
бувається винятково шляхом насіннєво-
го розмноження, то співвідношення між 
ФНП і ПНП можна інтерпретувати як по-
тенціал стресового реагування рослинних 
ценопопуляцій.

Так, ВО C. jacea дає підставу стверджу-
вати про здатність ценопопуляції до само-
підтримання і життєвості виду в умовах її 
оселищ.

Зменшення НП може бути зумовлено 
високою щільністю, витоптуванням та ви-
кошуванням, внутрішньовидовою конку-
ренцією особин у ценопопуляції, а також 
дією біотичних чинників.
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Рис. 1. Зміна кількісних показників ПНП і ФНП дослідних ценопопуляцій Centaurea jacea L.  
(1–3 — ЦП І; 4–6 — ЦП ІІ; 7–9 — ЦП ІІІ; 10–12 — ЦП IV); у 2008 р. (1, 4, 7, 10), у 2009 р.  
(2, 5, 8, 11) та у 2010 р. (3, 6, 9, 12)
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Потенційно особини C. jacea в ЦП І і 
ЦП ІІІ могли б дати значну кількість зрі-
лих насінин, адже кошиків і аксилярних 
латералей на модельному монокарпічному 
пагоні формується багато, однак спостері-
гається різке зменшення їх НП.

Вирішальним чинником, що зумовлює 
зміни НП деяких видів з року в рік, низка 
дослідників вважає метеорологічні особли-
вості конкретного року, особливо в період 
бутонізації, цвітіння і визрівання плодів. 
Існує думка, що із зовнішніх чинників на 
кількість насінин найбільше впливають 
погодні умови під час фенофаз цвітіння, 
формування плодів і насіння [10–12].

За результатами проведених досліджень 
встановлено, що за фенологією та за дією 
кліматичних чинників дві території цено-
популяцій C. jacea — ЦП ІІ і ЦП ІІІ мали 
доволі подібні показники [13]. Але резуль-
тати НП у цих ценопопуляціях значно різ-
няться. Тому кліматичні чинники сильно 
не впливають на НП виду.

Серед негативних чинників, що впли-
вають на зменшення кількості насінин у 
кошику, є антропогенний — викошування, 
витоптування (рекреація, випасання), але 
найвагомішим чинником є зоогенний — 
вплив комах-консортів, так званих агентів 
біологічного конролю [7, 14]. Дорослі ко-
махи відкладають яйця в кошики на різних 
стадіях його розвитку, і після виходу з яйця 
личинки живляться насінними зачатками 
та трубчастими квітками, тим самим силь-
но впливають на ВО [15].

До агентів біологічного контролю, що 
відіграють основну роль в зниженні НП, 

а саме ВО, належать такі види комах: два 
представники родини Довгоносики (Cur-
culionidae) — Larinus minutus L. obtusus; 
один вид родини Виїмчастокрилі молі (Ge-
lechiidae) — Metzneria paucipunctella та чо-
тири види родини Осетниці (Tephritidae) —  
Urophora affinis, U. quadrifasciata, Terel- 
lia virens, Chaetorellia acrolophi.

Найбільшої шкоди кошикам рослин 
C. jacea завдають личинки комах довго-
носиків, особливо Larinus minutus, яких 
на рослинах в ЦП І і ЦП ІІІ було вияв-
лено найбільше. У оселищах ЦП ІІ і ЦП 
IV їх кількість була незначною, тобто 
вони не виступали домінантами. Можли-
во, це явище обумовлено наявністю по-
близу ЦП І і ЦП ІІІ транспортних магіст- 
ралей [15].

Пошкоджені кошики C. jacea наведено 
на рисунку 2.

Ще одна закономірність, яку ми вияви-
ли під час досліджень, зводиться до того, 
що в ЦП І і ЦП ІІІ модельні монокарпіч-
ні пагони мають значну зону збагачення з 
великою кількістю аксилярних латералей. 
Таке посилене галуження ми можемо роз-
глядати як реакцію організму рослин на 
дію комплексу несприятливих умов ан-
тропогенного та зоогенного характеру. Як 
відомо, викошування посилює галуження 
рослини, а дія агентів біологічного конт-
ролю змушує рослину утворювати біль-
ше пагонів збагачення, що завершуються 
кошиками, оскільки завдяки їх кількості 
збільшується ймовірність того, що не всі 
кошики на монокарпічному пагоні будуть 
уражені личинками.

Таблиця 1
Зміна основних кількісних показників насіннєвої продуктивності  

в ценопопуляціях Centaurea jacea L.

№ ценопопуляції Відсоток обнасінення (ВО, %) Кількість кошиків  
на 1 особині, шт.

І 71,35±1,5 10,1±2,14

ІІ 86,8±2,45 6,33±0,94

ІІІ 74,37±5,88 10,13±2,32

IV 81,0±3,83 7,66±0,64

Н.В. КОКАР
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ВИСНОВКИ

Динаміка НП за роками досліджень за-
лежить не лише від біологічних особливос-
тей виду, фітоценотичних умов, але знач-
ною мірою і від біогенних чинників, що 
відіграють як позитивну, так і негативну 
роль. З одного боку, від чисельності комах-
запилювачів залежать процеси запилення 
й проростання пилку, а також запліднення 
й перетворення насіннєвих зачатків у на-
сіння. З іншого, комахи-шкідники — агенти 
біологічного контролю — живляться насін-
ними зачатками та трубчастими квітками 

в кошиках C. jacea, тим самим знижую- 
чи НП.

За результатами проведених досліджень 
встановлено, що ценопопуляція C. jacea ха-
рактеризується регулярним формуванням 
насіння та відрізняється різним рівнем на-
сіннєвої продуктивності, що свідчить про 
відповідний рівень адапації до природно-
кліматичних умов оселищ. Дослідження по-
казників насіннєвої продуктивності C. jacea 
свідчить про екологічну пластичність виду. 
Однак його генеративне відтворення — при-
гнічене і відіграє лише другорядну роль у 
самопідтриманні ценопопуляцій C. jacea.

Рис. 2. Кошики Centaurea jacea L., пошкоджені личинками комах-консортів — агентів біо-
логічного контролю: А — Urophora affinis; Б — Terellia virens
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Лікарські рослини (Plantae medicina- 
les) — рослини, органи або частини яких є 
сировиною для отримання засобів, що ви-
користовуються в народній, медичній або 
ветеринарній практиці з лікувальною, про-
філактичною метою і є важливою складо-
вою науково-дослідних розробок у фарма-
цевтичній, харчовій і косметичній галузях. 
Близько 70 тис. видів рослин використо-
вують у традиційній і сучасній медицині 
всього світу. З них 15 тис. видів лікарських 
рослин — рідкісні, під загрозою зникнен-
ня за даними Міжнародного союзу охоро-
ни природи. У Європі використовується 
близько 1500 видів лікарських рослин, у т.ч. 
1200–1300 видів із природного середовища 
(in situ). Із 6086 видів судинних рослин 
України 2219 видів містять біологічно ак-
тивні речовини, сировинний матеріал яких 
використовується або може бути викорис-
таний для медичних цілей. Так, 210 ви- 
дів флори України використовує офіційна 
медицина, майже удвічі більше як сиро-
винну базу для гомеопатичних препаратів; 
у значних обсягах (понад 10 т) щорічно 
заготовляють сировину 20–30 видів ди-

корослих лікарських рослин, у культурі —  
44 види. Порівняно з іншими європейськи-
ми країнами, Україна посідає за цими по-
казниками лідируючі місця. Народна (тра-
диційна) медицина України використовує 
сировину більше ніж тисячі видів судин-
них рослин. Такі масштаби використання 
фіторесурсів визначили актуальність про-
блем збереження і раціонального застосу-
вання лікарських рослин. Значну частину 
фітобіоти регламентовано або заборонено 
використовувати на видовому (Охоронний 
перелік МСОП, Європейський червоний 
список, Бернська конвенція, Червона кни-
га України, регіональні обласні охоронні 
переліки) і ценотичному (Зелена книга 
України) рівнях. Невирішеним залиша-
ється питання наукового обґрунтування 
перспектив невиснажливого користування 
лікарськими фіторесурсами та збереження 
раритетної компоненти — вразливих, рід-
кісних, зникаючих видів.

Мета роботи — провести комплексний 
аналіз таксономічного складу рідкісних 
лікарських рослин, які включено в при-
родоохоронні переліки, та запропонувати 
механізми оптимізації їх збереження і від-
творення.

ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН УКРАЇНИ

УДК 502:633.88 (477)

ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН УКРАЇНИ

В.В. Коніщук, І.В. Бобрик, В.П. Булгаков, О.І. Скакальська

Інститут агроекології і природокористування НААН

Уніфіковано сучасний таксономічний склад лікарських рослин Червоної книги України. 
Запропоновано нову категорію природно-заповідного фонду — «ресурсні резервати» 
як механізм раціонального використання і збереження фітобіоти. Визначено перспек-
тиви вирощування зникаючих, рідкісних видів ex-situ для подальшої їх репатріації та 
застосування у фітотерапії. Одним із перспективних напрямів є вирощування розсади 
на основі торфосапропелевих компостів (50×50% із регулюванням рН). Підтверджено 
успішне вирощування рідкісних лікарських рослин: Adonis vernalis L., Asphodeline lutea 
(L.) Reichenb., Astragalus dasyanthus Pall., Atropa belladonna L., Bulbocodium versicolor 
(Ker-Gawl.) Spreng., Crataegus pentagyna Waldst. et Kit., Digitalis grandiflora Mill., Drosera 
intermedia Hayne, D. anglica Huds., D. rotundifolia L., Galanthus nivalis L., Glaucium fla-
vum Crantz, Glychrrhiza glabra L., Lilium martagon L., Melittis sarmatica Klokov, Muscari 
neglectum Guss., Paeonia tenuifolia L., Primula elatior L., Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s.l., 
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl., Scutellaria creticola Juz., Scopolia carniolica Jacq., 

Veratrum lobelianum Bernh. та ін.
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МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Роботу проводили з урахуванням кла-
сичних методів польових геоботанічних, 
експериментальних досліджень, камераль-
ної обробки даних. Проаналізовано колек-
ції (популяції) лікарських рослин низки 
регіонів (Волинська, Тернопільська, Пол-
тавська області). Біоетичні норми не по-
рушено.

Застосовували аналітико-синтетичні 
методи з урахуванням фондових, статис-
тичних матеріалів, нормативно-правової 
бази, даних власних досліджень та літе-
ратурних джерел [1, 2, 4–6]. Латинські та 
українські назви видів флори наведено від-
повідно до сучасної загальновживаної но-
менклатури, офіційних охоронних списків 
тощо [7, 9, 10]. Використовували діалек-
тичний метод пізнання, системний аналіз 
та сучасні принципи фітосозології.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Територія України становить менше 6% 
площі Європи, на якій налічується близько 
35% її біорізноманіття. Біота України налі-
чує понад 70 тис. видів, з них флора — по-
над 27 тис. [9]. Одним із заходів збережен-
ня різноманіття є ведення Червоної книги 
України, куди заносяться види, що вна-
слідок впливу різних чинників опинилися 
під загрозою зникнення. Перше видання 
Червоної книги України (1980) налічувало  
151 вид судинних рослин, друге (1996) — 
541, а третє (2009) включає 826 видів рос-
лин і грибів. Однозначно, тенденція свід-
чить про погіршення стану збереженості 
флори, зокрема лікарських рослин.

Нормативно-правовою основою збере-
ження рослин є національне законодавство, 
а також положення міжнародних договорів 
(Стороною підписання яких стала і Укра-
їна), зокрема: Конвенція про біологічне 
різноманіття, Конвенція про міжнародну 
торгівлю видами дикої фауни і флори, 
що перебувають під загрозою зникнення  
(CITES), Конвенція про збереження міг-
руючих видів диких тварин (Боннської 
конвенції), Конвенція про збереження ди-
кої флори і фауни та природних середовищ 
існування в Європі (Бернська конвенція) 

тощо. Створений Міжнародний стандарт 
щодо збирання дикорослих лікарських та 
ароматичних рослин (ISSC-MAP), основна 
ідея сталого використання якого полягає в 
тому, що біологічні ресурси повинні бути 
зібрані в межах своїх можливостей із за-
безпеченням самовідновлення. Основною 
метою ISSC-MAP є запобігання надмірній 
експлуатації, незаконному збору та неза-
конній торгівлі дикорослими лікарськими 
рослинами через створення ефективної 
системи сприяння невиснажливому збору 
сировини в природі.

Основні положення нормативно-пра-
вового регулювання щодо використання, 
відновлення і збереження ресурсів фіто-
терапійних видів України відображено у 
розроблених нормативно-правових актах: 
Законі України «Про рослинний світ», 
Інструкції «Про порядок встановлення 
нормативів спеціального використання 
природних рослинних ресурсів» (Наказ 
Мінекоресурсів); Порядку ведення дер-
жавного обліку і кадастру рослинного світу 
(Постанова КМУ) тощо.

Згідно з чинним законодавством Укра-
їни, збирання сировини дикорослих лі-
карських рослин належить до загального 
чи спеціального використання природних 
рослинних ресурсів. До загального вико-
ристання рослинних ресурсів належить 
збір рослинної сировини дикорослих ви-
дів рослин для власного споживання без 
отримання прибутку. Регулюється пра-
вилами невиснажливого збору сировини. 
Збір сировини рідкісних видів рослин та 
грибів не допускається. До спеціального 
використання природних рослинних ре-
сурсів належать такі види використання, 
що передбачають вилучення цих ресурсів 
з навколишнього природного середовища 
для задоволення виробничих, наукових 
та матеріальних потреб юридичних та фі-
зичних осіб, а також з метою отримання 
прибутку від реалізації цих ресурсів або 
продуктів їх переробки. Спеціальне ви-
користання природних рослинних ресур-
сів (у т.ч. лікарських рослин) є платним, 
воно здійснюється за спеціальним дозво-
лом. Заготівля (у т.ч. закупка у населення) 
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дикорослих плодів, ягід, горіхів, грибів; 
лікарської, технічної сировини у кожній 
адміністративній області, в конкретному 
році проводиться на основі лімітів, затвер-
джених розпорядженням голови облдерж-
адміністрації та дозволів (лісових квитків). 
Ліміти використання кожного з сировин-
них видів визначаються за результатами  
ресурсної оцінки.

Механізм охорони рідкісних лікарських 
рослин, занесених до Червоної книги Укра-
їни, регулюється «Положенням про Чер-
вону книгу України». Особливу цінність у 
контексті збереження цінних трав’яних, ча-
гарникових і деревних видів із лікарськими 
властивостями має Зелена книга Украї-
ни [1]. Надзвичайно важливим аспектом 
є збереження ценотичного різноманіття 
ягідників (чорниця, журавлина, водянка та 
ін.), деревних і чагарникових порід, водних 
фітоасоціацій. Зокрема, на ценотичному 
рівні охороняються рідкісні, зникаючі фіто-
угруповання лікарських видів: угрупован-
ня високоялівцевих рідколісь (Junipereta 
excelsae), угруповання дрібноплодосунич-
никових рідколісь (Arbuteta andrachnis), 
звичайнодубових лісів з домінуванням у 
травостої скополії карніолійської (Querceta 
roboris з домінуванням Scopolia carniolica), 
австрійськодубово-скельнодубових лісів 
(Querceto (austriacae)-Quercetа (petraeae), 
звичайнодубово-клейковільхових лісів 
жовторододендронових (Querceto (robo-
ris)-Alnetа (glutinosae) rhododendrosа (lutei), 
субформації звичайногоробиново-душекіє-
вої (Sorbeto (aucupariae)-Duschekietа (viri-
dis), формації латаття білого (Nymphaeeta 
albae), формації латаття сніжно-білого (Ny-
mphaeeta candidae), звичайнососнових лісів 
з домінуванням у травостої водянки чорної 
(Pinetа sylvestris з домінуванням Empetrum 
nigrum), сіровільхових лісів з домінуванням 
у травостої цибулі ведмежої (Alnetа inca- 
nae з домінуванням Allium ursinum) тощо, а 
також типові угруповання ялинових лісів 
(Piceetа abietis), кримськососнових лісів 
(Pineta pallasianae), звичайнососнових лі-
сів звичайноялівцевих (Pinetа (sylvestris) 
juniperosа (communis) та звичайнодубово-
звичайнососнових лісів звичайноялівцевих 

(Querceto (roboris)-Pinetа (sylvestris) junipe-
rosа (communis) формації глечиків жовтих 
(Nuphareta luteae) тощо.

Оскільки синекологічний підхід збе-
реження фітобіоти є пріоритетним, ми 
пропонуємо створити окрему категорію 
природно-заповідного фонду — «ресурсні 
резервати», де буде здійснюватися конт-
рольований збір і відновлення лікарської 
сировини. Подібний досвід був у Біло-
русі [8] із заповідання журавлинників. В 
умовах України такий підхід є актуальним 
для чорниці, малини, ожини, журавли-
ни, багна, суниці, чебрецю, вересу тощо. 
Перспективним напрямом відновлення 
рідкісних видів є метод мікроклонування  
in vitro [3].

Спектр 2219 видів лікарських рослин 
України представлено 162 родинами, про-
відними з яких є такі: Asteraceae — 251, La-
miaceae — 134, Fabaceae — 128, Apiaceae —  
122, Brassicaceae — 119, Rosaceae — 101, 
Poaceae — 98, Scrophulariaceae — 96, Caryo-
phyllaceae — 84, Ranunculaceae — 68, Poly-
gonaceae — 50, інші — 968 видів, з яких 
значна частка — внесені до Червоної книги 
України.

Про розмноження та розведення цих 
видів у спеціально створених умовах зде-
більшого відомості відсутні, за винятком 
деяких, які інтродуковано та культивують-
ся у ботанічних садах, дендропарках, до-
слідних станціях, серед яких: Allium ursinum 
L., Crocus heuffelianus Herb., Lunaria rediviva 
L., Glycyrrhiza glabra L., Hyssopus cretaceus 
Dubjan., Aсonitum lasiocarpum (Rchb.) Gаy-
er, Adonis vernalis L., Cerasus klokovii Sobko, 
Sorbus torminalis (L.) Crantz, Atropa bella-
donna L., Glaucium flavum Crantz, Scopolia 
carniolica Jacq., Taxus baccata L. та ін.

Деякі таксономічні групи Червоної 
книги України представлено видами, що 
частково або повністю належать до кате-
горії лікарських рослин: Плауноподібні 
(Lycopodiophyta) — Diphasiastrum alpinum 
(L.) Holub, D. complanatum (L.) Holub, D. 
issleri (Rouy) Holub, D. tristachyum (Pursh) 
Holub, D. zeilleri (Rouy) Holub, Lycopodiella 
inundata (L.) Holub, Lycopodium annotinum 
L., Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et 
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Mart., Lycopodioides helveticum (L.) Kuntze, 
Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. ex Mart. 
et Schrank; Папоротеподібні (Pteridophy-
ta) — Botrychium lunaria (L.) Sw., B. matri-
cariifolium W.D.J. Koch, B. multifidum (S.G. 
Gmel.) Rupr., B. virginianum (L.) Sw.; Голо-
насінні (Gymnospermae) — Juniperus excelsa 
M. Bieb., J. foetidissima Willd., Larix polonica 
Racib., Pinus cembra L., P. cretacea (Kale- 
nicz.) Kondr., P. stankewiczii (Sukacz.), Fo-
min, Taxus baccata L.; Кипарисові (Cupres-
saceae) — всі види; Соснові (Pinaceae) — всі 
види; Тисові (Taxaceae) — всі види; Одно-
дольні (Liliopsida) — рід Allium L. (всі 10 
видів), Galanthus elwesii Hook. f., G. nivalis 
L., G. plicatus M. Bieb., Leucojum aestivum L., 
L. vernum L., Narcissus angustifolius Curtis, 
Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit., Col-
chicum ancyrense B.L. Burtt, C. autumnale L., 
C. fominii Bordz., C. umbrosum (Ker Gawl.) 
Steven; Цибулеві (Alliaceae); Амарилісові 
(Amaryllidaceae); Ароїдні (Araceae); Піз-
ньоцвітові (Colchicaceae); Гіацинтові (Hya-
cinthaceae); Півникові (Iridaceae) — всі 
види; Лілійні (Liliaceae) — Lilium martagon 
L.; Зозулинцеві (Orchidaceae) — всі види; 
Селерові (Apiaceae) — Crithmum maritimum 
L., Echinophora sibthorpiana Guss., Heracleum 
pubescens (Hoffm.) M. Bieb., Pastinaca pubes-
cens (Hoffm.) Calest., Sphondylium pubescens 
Hoffm.); Барвінкові (Apocynaceae) — Tracho-
mitum venetum (L.) Woodson s.l.; Айстрові 
(Asteraceae) — Artemisia dzevanovskyi Leo- 
nova, Carlina cirsioides Klokov, C. onopordi-
folia Besser ex Szafer, Kulcz. et Pawł., Saus-
surea discolor (Willd.) DC., S. porcii Degen; 
Березові (Betulaceae) — всі види; Капустяні 
(Brassicaceae) — Cochlearia pyrenaica DC., 
Crambe koktebelica (Junge) N. Busch, C. mit-
ridatis Juz., Lunaria rediviva L.; Жимолостеві 
(Caprifoliaceae) — Linnaea borealis L.; Бе-
резкові (Convolvulaceae) — Calystegia sol- 
danella (L.) R. Br.; Товстолисті (Crassula-
ceae) — Rhodiola rosea L.; Росичкові (Dro-
seraceae) — всі види; Брусничні (Ericac-
eae s.l.) — Oxycoccus microcarpus Turcz. ex 
Rupr.; Вересові (Ericaceae) — Rhododendron 
myrtifolium Schott et Kotschy; Молочай-
ні (Euphorbiaceae) — Euphorbia paralias L.; 
Бобові (Fabaceae) — Astragalus dasyanthus 

Pall., Glycyrrhiza glabra L.; Тирличеві (Gen-
tianaceae) — Gentiana acaulis L., G. lutea L.,  
G. punctata L.; Губоцвіті (Lamiaceae) — Hys-
sopus cretaceus Dubjan., Phlomis scythica Klo-
kov et Des.-Shost., Salvia cremenecensis Bess., 
S. scabiosifolia Lam., Thymus kaljmijussicus 
Klokov et Des.-Shost., T. littoralis Klokov 
et Des.-Shost.; Кермекові (Limoniaceae) —  
Limonium tschurjukiense (Klokov) Lavren-
ko ex Klokov; Вовчкові (Orobanchaceae) —  
Pedicularis exaltata Besser, P. oederi Vahl; 
Півонієві (Paeoniaceae) — Paeonia daurica 
Andrews, P. tenuifolia L.; Макові (Papavera-
ceae) — Glaucium flavum Crantz; Гречкові 
(Polygonaceae) — Oxyria digyna (L.) Hill; 
Первоцвітові (Primulaceae) — Cyclamen 
coum Mill. s.l.; Жовтецеві (Ranunculaceae) —  
Aconitum besserianum Andrz. ex Trautv., A. la- 
siocarpum (Rchb.) Gаyer, A. pseudanthora 
Błocki ex Pacz., Adonis vernalis L., A. wol-
gensis Steven ex DC., Pulsatilla patens (L.) 
Mill. s.l., P. pratensis (L.) Mill. s.l.; Жостерові 
(Rhamnaceae) — Rhamnus tinctoria Waldst. 
et Kit.; Розові (Rosaceae) — Cerasus kloko-
vii Sobko, Crataegus pojarkovae Kossych,  
С. tournefortii Griseb., Sorbus torminalis (L.) 
Crantz; Пасльонові (Solanaceae) — Atro-
pa belladonna L., Scopolia carniolica Jacq.; 
Тимелеєві (Thymelaeaceae) — Daphne sophia 
Kalen.; Липові (Tiliaceae) — Tilia dasystyla 
Steven; Водяногоріхові (Trapaceae) — Trapa 
natans L. s.l.; Веронікові (Veronicaceae) — 
Linaria bessarabica Kotov, L. cretacea Fisch. 
ex Spreng.; види родин Гвоздичні (Caryop-
hyllaceae); Тонконогові (Злакові) Poaceae 
(Gramineae); Осокові (Cyperaceae) — май-
же не представлені.

На міжнародному рівні охороняють-
ся види Європейського червоного списку: 
Heracleum pubescens (Hoffm.) Bieb., Carlina 
cirsioides Klokov, Crataegus ucrainica Pojark., 
C. taurica Pojark., Genista tanaitica P. Smirn. 
та ін.; види Додатку № 1 Конвенції про 
охорону дикої флори і фауни та природних 
середовищ існування в Європі: Pulsatilla 
patens (L.) Mill. s.l., P. pratensis (L.) Mill. s.l., 
Trapa natans L. s.l. та ін. Також зберігаються 
види переліків МСОП, CITES.

Основні цілі фітосозологічних проек-
тів: виявлення різноманіття корисних 
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рослин, оцінка заходів з його збереження, 
пропаганда знань збалансованого викорис-
тання рослин, залучення користувачів до 
управління ресурсами, інші соціальні та 
економічні дослідження. Такі ініціативи 
спрямовано на поєднання раціонального 
використання і збереження лікарських рос-
лин (інших недеревних продуктів) з про-
мисловим освоєнням цих ресурсів. Тому, 
насамперед, необхідно розробити кадастр 
місцезростань і культивування лікарських 
рослин із подальшим обґрунтуванням ре-
патріації, відновлення популяцій.

За нашими даними в охоронній зоні Че-
ремського природного заповідника (Во-
линська обл.) успішно відновлюються такі 
рідкісні лікарські рослини: Cypripedium cal-
ceolus L., Lilium martagon L., Dactylorhiza 
fuchsii (Druce) Soό, Dactylorhiza maculata 
(L.) Soό s.l., Platanthera bifolia (L.) Rich., 
Pulsatilla patens (L.) Mill. s.l. та ін.

Доведено успішну інтродукцію враз-
ливих видів родини Droseraceae: Drosera 
intermedia Hayne, D. anglica Huds., D. rotun-
difolia L. (Кременецький ботанічний сад, 
Тернопільська обл.).

У розсаднику (ділянки 2–3 м) Дос-
лідної станції лікарських рослин Інсти-
туту агроекології і природокористування 
НААН (Полтавська обл.) окремими гру-
пами оптимально вирощуються: Glaucium 
flavum Crantz (добре плодоносить), Glychr-
rhiza glabra L., Lilium martagon L., Muscari 
neglectum Guss., Astragalus dasyanthus Pall. 
(добре плодоносить), Scutellaria creticola 
Juz., Adonis vernalis L., Galanthus nivalis L., 
Asphodeline lutea (L.) Reichenb., Atropa bel- 
ladonna L. (добре плодоносить), Scopolia 
carniolica Jacq., Digitalis grandiflora Mill. 
(добре плодоносить), Paeonia tenuifolia L., 
Lilium martagon L., Bulbocodium versicolor 
(Ker-Gawl.) Spreng.

На практиці підтверджено, що успішно 
можуть вирощуватися регіонально рідкісні 
лікарські рослини: Melittis sarmatica Klokov, 
Digitalis grandiflora Mill., Crataegus pentagyna 
Waldst. et Kit., Primula elatior L., Quercus pet-
raea (Mattuschka) Liebl., Pulsatilla pratensis 
(L.) Mill. s.l., Veratrum lobelianum Bernh., Arni-
ca montana L., Picea abies (L.) Karst., Juniperus 

communis L. Слід наголосити, що деякі з них 
(Arctostaphylos uva-ursi L., Moneses uniflora L. 
тощо) опинились на межі зникнення і потре-
бують першочергових заходів охорони.

Рекомендовано за вирощування роз-
сади лікарських рослин раціонально за-
стосовувати торфосапропелеві компости 
із регулюванням рН. Для цього придатним 
є торф верхового, перехідного і низинного 
типу, а також ограногенний, карбонатний 
тип сапропелю. Такий підхід є ефективним 
завдяки сприятливим біологічно активним, 
ґрунтовим умовам, — передусім для ви-
дів із родини орхідних, — а також завдяки 
пластичності, універсальності субстрату 
для більшості лучних рослин.

Наразі чинниками зміни чисельності 
лікарських рослин є такі: заготівля як де-
коративних, так і лікарських видів рослин, 
вирубування лісів, рекреаційне, пасквальне 
навантаження, неефективний режим збе-
реження популяцій та заходів з їх охоро-
ни. Найуразливішими в цьому аспекті є 
гідрогелофіти, відносно стійкі пратанти і 
сильванти.

Сучасні проблеми використання лікар-
ських рослин також зумовлено обмеженим 
ресурсним потенціалом багатьох цінних їх 
видів [4]. Тому загальнонаціональне зна-
чення має розв’язання проблеми дефіциту 
цінних лікарських рослин, виявлення си-
ровинних резервів, оцінка фіторесурсів, 
розробка наукового обґрунтування їх не-
виснажливого використання.

ВИСНОВКИ

За підсумками систематизації даних 
про охоронні лікарські рослини встанов-
лено їх значний потенціал і необхідність 
проведення подальших еколого-популя-
ційних досліджень. Безперечно, потрібно 
розробляти комплекс біотехнічних заходів 
із репатріації, інтродукції раритетної ком-
поненти фіторесурсів лікарських рослин. 
Збалансоване природокористування абори-
генних запасів їх рідкісних видів залежить 
від розробки природоохоронних заходів, у 
т.ч. від створення нової категорії природно-
заповідного фонду (ресурсні резервати) та 
організації і здійснення невиснажливого 
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використання рослинної сировини, фоно-
вого моніторингу та вирощування зникаю-

чих лікарських видів біоти на колекційних 
ділянках.
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Селекція лікарських і ефіроолійних 
рослин відіграє значну роль у забезпечен-
ні рослинної сировинної бази для виго-
товлення лікарських препаратів. Кожен 
третій лікарський препарат, використаний 
сучасною медициною, одержано із рослин-
ної сировини або з її участю [1]. Цінність 
лікарських та ефіроолійних рослин поля-
гає в біологічно активних речовинах, які 
містяться в її органах. Змінити природу 
рослин для потреб людини — завдання 
селекції. Адже селекція — найдешевший, 
найрезультативніший та екологічно чистий 
чинник зростання виробництва продукції 
лікарського рослинництва. За сучасних 
тенденцій підвищення вартості енергоза-
трат на одиницю виробленої продукції і 
за наявності проблем, що виникають внас-
лідок забруднення навколишнього при-
родного середовища, селекції відводиться 
особливо важлива роль.

Ключові позиції відводяться селекції і 
в процесі виробництва якісного лікарсько-

го рослинництва в сучасних умовах, коли 
вітчизняні фармацевтичні підприємства 
починають працювати за міжнародними 
правилами (GMP, GACP). Сертифікація лі-
карської сировини за таких умов є обов’яз-
ковою, тож цілком логічним є підвищення 
її якості. Сталість і відтворюваність якості 
лікарської рослинної сировини, яку вико-
ристовують для потреб медицини, є най-
важливішими умовами клінічної ефектив-
ності і відтворюваності фармакологічної 
дії препаратів на її основі [2]. За ідеальних 
умов сировина повинна походити із відтво-
рювального джерела, доступного для моні-
торингу, що на практиці найбільш повно і 
гарантовано здійснюється за вирощування 
продукції конкретних сортів з чітко визна-
ченими параметрами якісних показників, 
за умови дотримання сортової технології 
вирощування.

Об’єктом цілеспрямованих селекційних 
досліджень лікарські рослини стали із за-
початкуванням у 1916 р. першої в Україні 
наукової установи — Лубенської дослідної 
станції лікарських рослин.

ПЕРСПЕКТИВИ СЕЛЕКЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛІКАРСЬКИХ ТА ЕФІРООЛІЙНИХ РОСЛИН В УКРАЇНІ
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Висвітлено історичні аспекти становлення селекції лікарських і ефіроолійних рослин 
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світлено основні методи, що використовувалися для створення сортів. Обґрунтовано 
результативність роботи завдяки застосуванню різних методів у розрізі культур. 
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культур. Визначено основні напрями сучасних селекційних досліджень. Доведено, що 
основним напрямом використання лікарських та ефіроолійних культур залишається 
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Залежно від біологічних особливостей 
культури і вимог до її сортів, у селекцій-
ній роботі використовували різноманітні 
методи. Здебільшого на початкових етапах 
роботи з лікарськими культурами застосо-
вувався добір, що надавало можливість пов-
ною мірою використовувати різноманіття 
природних форм. Так, селекція лікарських 
та переважної більшості ефіроолійних рос-
лин завжди передбачає добір. Однією з 
умов успішного здійснення цього процесу, 
незалежно від застосованого селекціонером 
методу, є уміння визначити отримані типи 
серед різноманіття отриманих форм. Роль 
добору та потенціал його можливостей та-
кож залишаються важливим і тоді, коли 
різноманіття форм зумовлено мутагенезом, 
гібридизацією та іншими чинниками.

У селекційній практиці з лікарськими 
рослинами доволі результативно застосо-
вували різні методи добору. Методом масо-
вого добору, за якого з популяцій відбирали 
якісніші особини за їх індивідуальним фе-
нотипом, без урахування родинних зв’яз-
ків, були створені сорти: Сонячний (жов-
тушник лакфіолевидний), Геліос (мачок 
жовтий), Глобус (головатень круглоголо-
вий). Позитивний масовий добір успішно 
застосовували в селекційному процесі з 
ромашкою лікарською, астрагалом шер-
стистоквітковим, маком снотворним. Од-
норазовий добір клонів був основним ме-
тодом під час роботи з м’ятою перцевою 
у перші роки селекції. Саме цим методом 
було створено перший в Україні сорт м’яти 
перцевої Клон 4 (1926 р.).

Переважна більшість ефіроолійних та 
лікарських культур є перехреснозапильни-
ми, тому у селекційній практиці здебільшо-
го застосовувались варіанти багаторазового 
індивідуального добору, зокрема індивіду-
ально-родинний та родинно-груповий. По-
над 60% усіх сортів було створено методом 
індивідуально-родинного добору. Робота 
проводилась за схемою: насіння кожної 
елітної рослини висівали родинами на ізо-
льованих ділянках. Завдяки цьому переза-
пилення між рослинами відбувалося лише 
в межах родини. В родинному угрупованні 
до цвітіння видалялися слабкі та нетипові 

рослини. Насіння відібраних рослин знову 
висівали ізольовано родинами і знову про-
водили добір. Так повторювали впродовж 
кількох років. Такий спосіб добору дає змо-
гу посилювати й закріплювати ті ознаки, за 
якими його проводять. Завдяки простоті 
виконання і кінцевій результативності ме-
тод був і залишається доволі поширеним. 
Цим методом у різні роки було створено 
сорти: маку снотворного — Лубенський 6,  
Лубенський 7; валеріани лікарської —  
Кардіола, Україна; ехінацеї пурпурової —  
Принцеса, Чарівниця; алтеї лікарської — 
Мальвіна; вовчуга польового — Рожевий; 
жовтушника розлогого — Пам’яті батька; 
змієголовника молдавського — Запашний; 
материнки звичайної — Україночка; напер-
стянки пурпурової — Зірочка; наперстянки 
шерстистої — Сульчанка; оману високого —  
Гулівер, подорожника великого — Полтав-
ський; подорожника блошиного — Березо-
тіцький; цмину піскового — Золотистий; 
череди трироздільної — Монастирська;  
чебрецю звичайного — Духмяний. Не втра-
тив пріоритетності цей метод і останніми 
роками. Застосування індивідуально-ро-
динного добору в селекції з шавлією лікар-
ською, шандрою звичайною, шоломницею 
байкальською, розторопшею плямистою, 
мареною красильною, маруною цинераріє-
листою, десмодіумом канадським, нагідка-
ми лікарськими надало змогу науковцям 
вивести високопродуктивні сорти наведе-
них видів.

Застосування родинно-групового добо-
ру в роботі з лікарськими та ефіроолійними 
рослинами є менш поширеним. Його вико-
ристовували на певних етапах селекційно-
го процесу з ромашкою лікарською, маком 
снотворним, астрагалом шерстистоквітко-
вим. Робота із застосуванням цього методу 
полягає в тому, що насіння з відібраних 
рослин висівають не ізольовано, а група-
ми, підібраними за певними ознаками. У 
межах кожної групи родини висіваються 
окремо на одній ізольованій ділянці, а гру-
пу від групи висівають на певній відстані, 
що унеможливлює їх перезапилення. По-
силення ознак, за якими проводиться добір 
та формування вирівняного потомства за 
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господарськими і морфологічними ознака-
ми, відбувається значно повільніше порів-
няно з індивідуально-родинним методом. 
З використанням багаторазового родинно-
групового добору створено сорти: ромашки 
лікарської — Перлина Лісостепу, нагідок 
лікарських — Польова красуня, козлятника 
лікарського — Богдан. До Реєстру сортів, 
призначених до поширення в Україні, було 
включено лише сорт Перлина Лісостепу. 
Доволі невисока результативність роботи 
цим методом полягає в тривалості процесу 
та проблемності у доборі груп за морфо-
логічними ознаками. Прикладом можуть 
бути сорти Богдан та Польова красуня, які 
в період Державного випробування харак-
теризувались стабільними підвищеними 
показниками врожайності та якості сиро-
вини, проте виявили неоднорідність за де-
якими морфологічними ознаками.

Крім різних методів добору, в селек-
ційній практиці застосовувалася внут-
рішньовидова та міжвидова гібридизації. 
Селекційні дослідження з застосуванням 
міжвидової гібридизації різних видів на-
перстянки вперше провів академік М.Т. Ка- 
щенко на початку 30-х років у Київському 
акліматизаційному саду. Завдяки проведе-
ній роботі вперше в Україні було одержано 
амфідиплоїд, який мав позитивні лікуваль-
ні властивості [3]. На Дослідній станції 
лікарських рослин Інституту агроекології 
НААН (ДСЛР) завдяки застосуванню між-
видової гібридизації були створені сорти 
м’яти Згадка, Лубенчанка, Лідія, Мама, Ле-
бедина пісня. Штучна міжвидова та внут-
рішньовидова гібридизація вперше була 
застосована у селекції м’яти ще 1934 р.  
Г.М. Кучмаєм [4]. Внутрішньовидова гібри-
дизація широко застосовувалась у роботі 
з маком снотворним, її результатом стали 
сорти Сєвєрная звєзда та Салют. Результа-
тивним виявилось використання внутріш-
ньовидової гібридизації в селекції гісопу 
лікарського (сорт Національний).

Інбридинг є одним із методів, що широ-
ко використовувався в роботі з беладоною, 
наперстянкою шерстистою, валеріаною, 
астрагалом шерстистоквітковим, маком 
снотворним, васильками камфорними, ма-

реною красильною, м’ятою. Хоча цей метод 
не відзначається результативністю щодо 
створення сортів, проте він надав змогу на-
копичити теоретичні знання та підтвердив 
практичну цінність і необхідність розвитку 
досліджень у цьому напрямі.

Застосування хімічного мутагене-
зу в селекційній практиці з лікарськи-
ми культурами розпочалось в 60-х роках 
минулого століття. Як хімічні мутагени 
використовувались нітрозоетилсечови-
на, діетилсульфат, етиленімін тощо. Цей 
метод застосовувався переважно у роботі 
з дурманом звичайним, мареною красиль-
ною, наперстянкою шерстистою, валеріа-
ною лікарською. Сорт дурману звичайного 
Безшипний було створено саме завдяки 
застосуванню цього методу. Інших поміт-
них практичних результатів унаслідок за-
стосування мутагенезу виявлено не було. 
Це зумовлено, в основному, обмеженою 
кількістю мутагенних чинників, що вико-
ристовуються у селекційних роботах.

У селекційному процесі з лікарськими 
та ефіроолійними рослинами для створен-
ня вихідного матеріалу, крім класичних, за-
стосовуються й інші методи. Використання 
біотехнологічних методів науковцями ко-
лишнього Інституту ефіроолійних рослин 
дало змогу виділити і включити в селекцію 
перспективні форми лаванди, коріандру 
посівного, шавлії мускатної, фенхелю зви-
чайного, деревію, анісу звичайного, м’яти. 
Виділені і залучені в селекцію форми пере-
вищують вихідні сорти на 20–60% за вро-
жайністю і вмістом ефірної олії [5].

В Інституті молекулярної біології і ге-
нетики НАН України та Інституті оздо-
ровлення і відродження народів України в 
роботі з лікарськими рослинами застосо-
вуються молекулярно-генетичні методи. 
Сорт ехінацеї Поліська красуня за інфор-
мацією авторів був створений за допомо-
гою оригінальної технології, що має світо-
вий пріоритет, — з використанням ДНК 
ромашки [6].

Отже, створення сортів лікарських та 
ефіроолійних культур, які зможуть відпо-
відати вимогам виробництва, можливо до-
сягти лише за поєднання традиційних ме-
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тодів селекції з новими фундаментальними 
методичними розробками молекулярної 
біології і генетики.

Початок селекційно-насінницької ро-
боти з лікарськими та ефіроолійними рос-
линам припадає на 20-ті роки XX ст. У 
1919 р. на Лубенській дослідній станції по 
культурі лікарських рослин був створе-
ний селекційний відділ. Під керівництвом 
першого завідувача і директора станції 
М.О. Львова була розпочата селекція лі-
карських та ефіроолійних рослин, які на 
той час вирощувались і займали значні 
площі в селянських господарствах. Таки-
ми культурами були: валеріана лікарська, 
беладона, м’ята. Крім селекційної роботи, 
за завданням Всесоюзного інституту при-
кладної ботаніки співробітниками відділу 
проводилось сортовипробування беладони, 
наперстянки, м’яти, шавлії та інших видів. 
Становлення селекції в Україні було обу-
мовлено розвитком фармацевтичної про-
мисловості та формуванням виробничих 
потужностей ефіроолійної галузі. Перед 
селекціонерами стояло завдання підви-
щити не тільки врожайність сировини, а 
й покращити її якість. Медична цінність 
сировини була пріоритетним напрямом у 
селекційному процесі, тому дослідження 
спрямовувались як на підвищення вмісту 
біологічно активних речовин (БАР), так 
і на вилучення або зведення до мінімуму 
баластних, шкідливих та утрудливих тех-
нологічний процес речовин.

У селекційній роботі з переважною 
більшістю лікарських та ефіроолійних 
рослин на початковому етапі в довоєнний 
період (1916–1941 рр.), як підкреслюють 
дослідники [7], виконувались два основні 
завдання. Перше — контроль із покоління 
в покоління за вмістом БАР у тому обсязі, 
що залежить від спадкових якостей рослин. 
Це питання мало вирішуватись у макси-
мально короткий термін після введення 
рослини в культуру. Друге завдання по-
лягало у планомірному покращенні куль-
тивованих популяцій шляхом звільнення 
від небажаних компонентів за медичною 
цінністю та господарсько-біологічними 
ознаками. Крім того, поглиблені завдання 

стояли перед селекціонерами в роботі з ши-
роко культивованими на той час видами —  
васильками камфорними, беладоною та 
м’ятою.

Підсумком селекційних досліджень 
першого періоду стало виведення двох 
сортів м’яти перцевої Клон 4 та № 541, 
одного сорту м’яти довголистої — № 117 та 
семи покращених популяцій: беладони —  
1 (1938 р.); васильків камфорних — 4 
(лимонна та тимольна, 1937 р.), № 920 та  
№ 1381 (обидві у 1938 р.); рожі чорної — 2 
(1935 р.). За цей період були напрацьовані 
теоретичні основи ведення селекційного 
процесу із вказаною групою культур, ви-
ділено перспективні форми, що були за-
лучені до подальшої роботи.

Перервані війною селекційні дослі-
дження були продовжені через три роки. 
Збереження в роки окупації напрацьова-
ного насіннєвого матеріалу дало змогу до-
волі швидко відновити селекційну роботу. 
Об’єктами розширених досліджень стали 
мак снотворний, маруна цінерарієлиста, 
паслін частинковий. Крім згаданих, дослі-
дження проводили ще з близько 20 видами 
лікарських культур, які у виробництві зай-
мали порівняно невеликі площі. Методика 
поліпшення їх спадкових якостей була орі-
єнтована на простоту у використанні і базу-
валась на економічних розрахунках, до того 
ж виведення сортів і поліпшення популяцій 
виправдовувало витрати на селекцію.

Поряд з безпосередньою селекційною 
роботою у післявоєнні роки багато було 
зроблено щодо розробки методики та орга-
нізації селекційно-насінницького процесу 
з лікарськими видами. Напрацювання се-
лекціонерів ДСЛР були покладені в основу 
методики з організації селекційно-насін-
ницького процесу для лікарських культур. 
Із затвердженням методики та впровад-
женням її в роботу, селекційні дослідження 
з багатотоннажними культурами велися 
за повною схемою селекційного процесу, 
а з малотоннажними — за спрощеною ме-
тодикою.

Особливою результативністю в цей пе-
ріод відзначилися дослідження з росли-
нами маку снотворного, які проводились 
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селекціонером Т.Я. Чубаровою. Виведений 
нею сорт Новинка 198 упродовж 20 років 
був єдиним районованим сортом для зони 
макосіяння та впродовж восьми років —  
європейським стандартом. Сорт Новинка 
в подальшому став вихідним матеріалом 
для продуктивніших сортів маку — Лубен- 
ський 6, Лубенський 7, Лубенський 76.

Унаслідок багаторічної селекційної ро-
боти з маком снотворним селекціонерами 
дослідної станції створено вісім сортів, 
п’ять з яких були на той час районовані [8]. 
Автором переважної більшості є О.П. Та- 
ранич. Він продовжив дослідження Т.Я. Чу- 
барової і впродовж 1962–1980 рр. керував 
відділом селекції ДСЛР. Саме в цей період 
було створено 14 сортів-популяцій різних 
видів лікарських культур, серед яких і такі 
види, з якими в подальшому дослідження 
були призупинені (лобода амброзієвид-
на, горицвіт весняний, марена красильна). 
Створені на станції покращені популяції 
маруни цінєрарієлистої та шавлії лікар-
ської були передані до Кримської дослід-
ної станції, де на їх основі створено сорти 
Бальзам і Дацінол [9].

Значними труднощами для селекціо-
нерів була непостійність об’єктів, призна-
чених для селекційної роботи. Покращення 
спадкових якостей рослин, а також ство-
рення селекційних сортів — це довготрива-
лий процес. Тому частота зміни об’єктів се-
лекції зумовлювала призупинення роботи з 
деякими рослинами, навіть без отримання 
початкових результатів. Значною мірою це 
було обумовлено пріоритетністю хімічної 
промисловості, коли необхідні для меди-
цини сполуки отримували у синтетичний 
спосіб. Так, після одержання напівсинте-
тичної камфори з ялиці білої було згорну-
то роботу з васильками камфорними. Для 
боротьби з педикульозом також були ство-
рені препарати синтетичного походження, 
тому перспективи подальших селекційних 
досліджень з маруною цинерарієлистою 
були вичерпані. Перелік видів, які втра-
тили попит після виділення подібних та 
більш ефективних за дією хімічних речо-
вин, налічує понад два десятки. Найбільш 
цінні селекційні зразки видів лікарських 

та ефіроолійних культур після завершен-
ня досліджень зберігаються у колекційних 
розсадниках провідних установ.

Періодично до селекційного процесу за-
лучалися нові види та здійснювалося удо-
сконалення методів селекційно-насінниць-
кої роботи для традиційно культивованих 
видів, результатом чого стало створення 
і районування у 1981 р. сортів: беладони 
Красавка, наперстянки шерстистої Каріко-
ла, валеріани Кардіола (автор І.В. Бойчен-
ко), ромашки аптечної — Азулена (автори 
Л.П. Шелудько, О.М. Перепелова).

Особливою результативністю відзначи-
лись селекційні дослідження з м’ятою пер-
цевою. Запорукою успіху стала багаторічна 
плідна праця селекціонера Л.П. Шелудько. 
Впродовж 44 років наукової роботи дослід-
ниця створила єдину в Україні найбільш 
повну і унікальну колекцію м’яти, що на-
лічує 278 зразків, започаткувала важли-
вий напрям селекції м’яти — добір на фер-
тильність і розробила метод гібридизації 
за вільного перезапилення підібраних пар 
[10]. Створені селекціонером сім сортів різ-
них напрямів використання є визнаними в 
Україні та широко відомими за її межами. 
Сорт Чорнолиста став державним стандар-
том м’яти на аптечний лист. До Держав-
ного реєстру сортів рослин, придатних до 
поширення в Україні (Реєстр сортів), на 
поточний рік включено шість сортів м’яти 
перцевої та один сорт м’яти довголистої.

З набуттям Україною незалежності се-
лекційні дослідження відзначилися най-
більшою практичною результативністю. 
За 20-річний період було створено понад 
70 сортів лікарських та ефіроолійних рос-
лин. У відділі селекції та насінництва на 
той час Інституту лікарських рослин УААН 
під керівництвом А.Т. Горбаня створено 
22 сорти, які в різні роки були внесені до 
Реєстру сортів. Результативною селекцією 
з ефіроолійними культурами за напрямами 
використання (фармацевтична промисло-
вість, технічного, лікарського та ароматич-
ного напрямів) були відзначені наукові 
дослідження, проведені в Нікітському бо-
танічному саду — ННЦ та Інституті ефі-
роолійних рослин. Сорти, створені у цих 
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установах, займали основні промислові 
площі культивування та були поширени-
ми в рекомендованих зонах їх вирощуван-
ня. Селекційні дослідження з традиційно 
кримськими видами (шавлія лікарська, 
алтея лікарська, цмин італійський тощо) 
успішно проводились на Кримській нау-
ково-дослідній станції лікарських рослин 
Консорціуму «Укфітотерапія».

Крім визнаних установ з тривалим до-
свідом селекційних напрацювань, з лікар-
ськими та ефіроолійними видами почали 
працювати і у вищих навчальних закладах, 
зокрема в Полтавській аграрній академії 
та Херсонському державному аграрному 
університеті. У цих закладах були ство-
рені сорти ехінацеї пурпурової та блідої, 
шавлії лікарської. Особливою результа-
тивністю відзначився селекційний напрям 
досліджень у науково-виробничій асоціації 
«Кримський міжнародний інститут нетра-
диційного рослинництва, екології та здо-
ров’я» з валеріаною лікарською, ехінаце-
єю пурпуровою, солодкою голою, мелісою 
лікарською, шавлією мускатною. Сорти 
вказаних видів були занесені до Реєстру 
сортів. Широко були задекларовані селек-
ційно-генетичні дослідження в Інституті 
молекулярної біології і генетики та Інсти-
туті оздоровлення і відродження народів 
України. Науковцями цих установ було 
створено близько 20 сортів ефіроолійних 
та лікарських культур. Проте широкого 
впровадження у виробництво переважна 
більшість сортового ресурсу цих установ 
не мала.

Потреби в якісній сировині лікарських 
та ефіроолійних рослин, як свідчать ком-
петентні джерела, поступово збільшуються 
[11]. Переважна більшість фармацевтич-
них підприємств орієнтується на перероб-
ку лікарської рослинної сировини згідно з 
європейськими нормами щодо якісних та 
кількісних показників вмісту БАР, тому 
селекційні дослідження в умовах сього-
дення спрямовано на створення сортів з 
конкретно визначеними параметрами за 
основними показниками хімічного складу. 
Над цією проблемою і працює нині відділ 
селекції та насінництва лікарських рос-

лин ДСЛР. Основними та пріоритетними 
напрямами використання лікарських та 
ефіроолійних культур залишається фар-
мацевтична промисловість, лікарська та 
технічна сировина для отримання ефірної 
олії і її компонентів. Проте напрацьоване 
різноманіття вихідного матеріалу дає змогу 
застосувати у селекції комплексний підхід 
до раціонального використання створених 
колекцій низки видів. Упродовж останніх 
років зразки оцінюються за додатковими 
показниками, зокрема за декоративними 
ознаками, нектаро- та медопродуктивніс-
тю. Так, створювані сорти на ДСЛР мають 
різнопланове використання, що надасть 
можливість широкого впровадження їх у 
виробництво.

Так, у 2013 р. було створено та передано 
до Державного сортовипробування сорт 
шандри звичайної, з основним напрямом 
її використання як лікарської сировини. 
Врожайність сировини (повітряно-сухої 
трави) становить на перший рік вегетації 
3,5 т/га; на другий та третій роки — близь-
ко 5,0 т/га; вміст марубіїну в сухій сиро-
вині — 2,8%. Середня врожайність насіння 
на другий рік вегетації становить 310 кг/га. 
Сорт характеризується тривалим періодом 
цвітіння, завдяки якому з 1 га площі можна 
отримати понад 500 кг меду високої якості, 
що і визначає інший напрям використання 
цього сорту, а саме — медоносність.

Минулого року також було створено 
два сорти лікарських рослин дво- та бага-
топланового використання. Сорт маруни 
цинерарієлистої Ювілейна, призначений 
для озеленення, характеризується трива-
лим періодом цвітіння (близько 30 діб), 
також його можна використовувати для 
отримання сировини з підвищеним уміс-
том перетроїдів. Сорт є придатним для 
механізованого вирощування і збирання 
суцвіть. Середня врожайність сировини 
(суцвіть) становить 9,0 ц/га, врожайність 
насіння на другий рік вегетації — 2,0 ц/га. 
Сорт гісопу лікарського Національний був 
виведений для отримання лікарської си-
ровини, декоративного використання та 
застосування у бджільництві як медоносу. 
Основними перевагами сорту є такі: вро-
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жайність сировини (трави) та насіння на 
першому році вегетації становить відповід- 
но — 29,5 і 4,0 ц/га, врожайність сировини 
(трави) та насіння на другий рік вегетації —  
52,1 і 4,7 ц/га, нектаропродуктивність сор-
ту на першому році вегетації — 180 кг/га, 
на другому — 290, на третьому — 400 кг/га. 
Рослини сорту характеризуються трива-
лим періодом цвітіння (близько 28 діб) та 
яскравими щільними суцвіттями насичено-
рожевого кольору.

До Державного сортовипробування у 
2015 р., також було передано сорт нагідок 
лікарських Березотіцька сонячна та два 
сорти розторопші плямистої Полтавка і 
Сіріус. Останній є доробком селекціонерів 
Прикарпатської дослідної станції ІСГКР 
НААН.

Загалом, упродовж останніх двох років 
Реєстр сортів поповнився двома новими 
сортами, призначеними для отримання 
лікарської сировини — собачої кропиви 
п’ятилопатевої Забава, що був створений 
селекціонерами Закарпатської дослідної 
станції НААН, та котячої м’яти сибірської 
Чароіта, оригінатором якого є Національ-
ний ботанічний сад ім. М.М. Гришка.

Незважаючи на певні успіхи у селекції 
деяких видів лікарських та ефіроолійний 
культур, не можна обійти проблеми, що 
виникли в селекції ефіроолійних видів. Че-
рез анексію АР Крим на тимчасово окупо-
ваній території залишаються дві провідні 
наукові установи — Інститут сільського 
господарства Криму (колишній Інститут 
ефіроолійних рослин) та Нікітський бота-
нічний сад — ННЦ. Саме в цих установах 
формувались основні напрями досліджень 
ефіроолійних культур, а також було зосе-
реджено значний сортовий ресурс та пер-
спективний вихідний матеріал. До останніх 
видань Реєстру сортів не внесено жодного 
сорту Інституту сільського господарства 
Криму. Зважаючи на проблеми політично-

го характеру, вітчизняне ефіроолійне ви-
робництво змушене переживати не кращі 
часи. За відсутності сировини таких видів, 
як лаванда, розмарин лікарський, троянда 
ефіроолійна та інших навряд чи можливо 
налагодити селекційну роботу з цими вида-
ми без сортового потенціалу вищезгаданих 
установ. Оскільки селекційна робота є три-
валим та клопітким процесом і потребує 
певних навиків та глибокого практичного 
і теоретичного знання об’єктів досліджень, 
очікувати швидкого розв’язання проблеми 
із створення та впровадження нових сортів 
переважної більшості південних ефіроолій-
них видів не доводиться.

ВИСНОВКИ

За столітній період становлення і роз-
витку Дослідної станції лікарських рос-
лин Інституту агроекології і природоко-
ристування НААН завдяки селекційній 
роботі установи було досліджено понад 
120 видів лікарських та ефіроолійних рос-
лин, створено понад 140 сортів. Завдяки 
плідній роботі селекціонерів з іншими 
профільними науковими установами, зо-
крема Національним ботанічним садом  
ім. М.М. Гришка, розробляється і удоско-
налюється методична база, та на її основі 
створюються високопродуктивні сорти з 
підвищеним умістом біологічно активних 
речовин. Розширюються напрями селекції 
лікарських та ефіроолійних культур, що 
дає змогу більш ефективно використову-
вати їх потенціал.

До Державного реєстру сортів на 2015 р.  
внесено 30 сортів лікарських та 38 сортів 
ефіроолійних рослин. Зважаючи на зна-
чний сортовий ресурс, найближчим часом 
лікарське виробництво України може ста-
ти джерелом отримання валютних надхо-
джень, адже ціни та попит на світовому 
ринку на його продукцію постійно зрос-
тають.
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Среди различных групп продуктов пи-
тания, используемых населением в данное 
время, большой интерес представляют кис-
ломолочные продукты. Именно их можно 
рассматривать в качестве оптимальной 
формы пищевого продукта, которую сле-
дует использовать для обогащения рациона 
питания любого человека эссенциальными 
нутриентами, а также биологически актив-
ными веществами, благоприятно влияющи-
ми на функции организма. Поэтому одним 
из важных направлений является разработ-
ка новых функциональных кисломолочных 
продуктов. Все большую популярность 
приобретают синбиотические функцио-
нальные кисломолочные продукты, кото-
рые включают лекарственное раститель-
ное сырье. Популярность использования 
лекарственных растений в кисломолочных 
продуктах обусловлена наличием в составе 
первых широкого спектра биологически 
активных веществ (витаминов, биофла-
воноидов, антиоксидантов, дубильных ве-
ществ, макро- и микроэлементов).

В рецептуре исследуемого продук-
та использовали классические, хорошо 
изученные лекарственные растения: де-
вясил высокий (Inula heleniun L.), алтей 
лекарственный (Althaea officinalis L.) и 

мяту перечную (Mentha piperita L.). Девя-
сил высокий (Inula heleniun L.) семейства 
астровые (Asteraceae) — лекарственное рас-
тение, содержащее в своем составе боль-
шое количество инулина (в корневищах и 
корнях содержится приблизительно 44%) 
[1]. Инулин — полифруктозан, широко ис-
пользуемый в пищевой промышленности 
как пребиотик [2]. Девясил полезен при 
атонии кишечника, метеоризме, сахарном 
диабете, холециститах, простудах и брон-
хите как общеукрепляющее, тонизирующее 
средство [3]. Ценным источником поли-
сахаридов является алтей лекарственный 
(Althaea officinalis L.) семейства мальвовые 
(Malvaceae). Больше всего их содержит-
ся в корнях растения (до 37%). Алтей ис-
пользуют в медицине как противокашлевое 
средство, а также при заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта [4]. Кроме того, 
использовали мяту перечную (Mentha pi- 
perita L.) рода яснотковые (Lamiaceae), ко-
тороя содержит, целый комплекс полезных 
компонентов, прежде всего эфирное масло 
и флавоноиды [5]. Мята перечная и про-
дукты ее переработки имеют противовос-
палительное действие, а также восстанав-
ливают проходимость бронхов и снимают 
спазмы, понижают артериальное давление, 
стимулируют работу печени, пищевари-
тельных желез, перистальтику желудоч-
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но-кишечного тракта, угнетают процессы 
брожения и гниения в пищеварительном 
тракте [4].

Целью данной работы было создание 
технологии функционального кисломолоч-
ного продукта «Дивосил» на основе кефира 
и функциональных ингредиентов — лекар-
ственных растительных компонентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Экспериментальную работу проводили 
в Институте продовольственных ресурсов 
Национальной академии аграрных наук 
Украины в отделе биотехнологии.

Для исследований использовали сухой 
экстракт корневищ и корней девясила вы-
сокого, сухой экстракт корней алтея лекар-
ственного и эфирное масло мяты переч-
ной, изготовленные согласно требованиям 
действующей нормативной документации 
в лабораторных условиях отдела фитохи-
мических исследований Опытной станции 
лекарственных растений Института агро-
экологии и природопользования НААН.

Влияние растительных ингредиентов на 
развитие микрофлоры кефирных грибков 
изучали в модельных системах. Для это-
го в соответствующую питательную среду 
вносили водные растворы функциональ-
ных ингредиентов и инокулят — отдель-
ные штаммы или кефирные грибки. Сте-
пень развития микрофлоры определяли 
путем измерения оптической плотности 
и рН культуральной жидкости в начале и 
конце эксперимента. В качестве раствора 
сравнения была среда, в которую внесли 
микроорганизмы без содержания функ-
циональных ингредиентов. Длительность 
эксперимента составляла семь дней. По-
вторность опыта — пятикратная.

С целью определения оптимальных 
условий сквашивания изучали влияние 
различных доз концентрата грибковой ке-
фирной закваски, в частности — 2,5; 5,0 
и 7,5 г/т. Образцы продукта готовили с 
содержанием жира 2,5%, СОМО 8,2% при 
различных температурах — 23±1, 25±1 и 
27±1°С. Микробиологические и биохими-
ческие показатели определяли на первые 

сутки хранения образцов. Критериями 
оценки качества функционального кисло-
молочного продукта служили кислотность, 
массовая доля жира и органолептическая 
оценка, которые определяли общепри-
знанными методами. Исследования био-
технологических характеристик штаммов 
молочнокислых бактерий (МКБ), кефир-
ных грибков и продукта проводили по сле-
дующим методикам: подготовка образцов к 
микробиологическим исследованиям — со-
гласно ДСТУ IDF 122В; общее количество 
молочнокислых бактерий определяли стан-
дартным методом посева десятикратных 
разведений согласно ГОСТ 10444.11-89 
[6], количество ароматобразующих бакте- 
рий — методом Банниковой и др. [7].

Для выбора приемлемой молочной 
основы были произведены опытные образ-
цы продукта с использованием молока с 
различной массовой долей жира (м.д.ж), в 
частности: обезжиренное молоко, молоко 
с м.д.ж. 2,5% и молоко с м.д.ж. 3,2%, соот-
ветственно — варианты молочной основы 
№ 1, 2 и 3. Общее количество свободных 
циклических аминокислот определяли ме-
тодом Хула [8], ациклических — методом 
Гомеса [9]. Качественный состав свободных 
аминокислот устанавливали с помощью 
аминокислотного анализатора LC-2000 
(Биотроник) после предварительной подго-
товки — по Мельниченко [10]; пептидов —  
методом Бредфорда (λ = 590 нм) [11]. Со-
держание углеводов определяли на высоко-
эффективном жидкостном хроматографе 
LG-5 Shimadzu [12]; количество остаточно-
го холестерина — методом Кейтса [13].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Одновременное использование био-
логически активных растительных ингре-
диентов и микрофлоры в производстве 
продуктов является одним из способов 
расширения функциональной активности 
последних, однако это чаще всего сопряже-
но с определенными сложностями их сов-
местимости. Поэтому перед нами стояла 
задача определения возможности совмест-
ного их использования в одной системе. 
На первом этапе работы проведены иссле-

Т.П. КУЦЫК
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дования, в ходе которых изучали влияние 
лекарственных растений на микрофлору 
кефирных грибков. Для эксперимента из 
кефирных грибков были выделены чистые 
культуры следующих микроорганизмов:  
L. lactic subsp. lactic, L. lactic subps. cremoris, 
S. thermophilus, Leu. dextranicum, представи-
тели рода Lactobacillus, Acetobacter aceti, а 
также дрожжи.

Установлено, что девясил высокий и ал-
тей лекарственный положительно влияют 
на все исследуемые культуры, стимулируя 
накопление их биомассы. Стимулирующий 
эффект этих растительных ингредиентов 
позволяет вносить их в молочную основу 
до ферментации. Нашими исследовани-
ями [14] установлено, что наиболее при-
емлемыми дозами функциональных ин-
гредиентов являются следующие: 120 г/т  
сухого экстракта корней алтея, 160 г/т су-
хого экстракта корней девясила.

Эфирное масло мяты перечной угнета-
ло развитие всех испытанных микроорга-
низмов, кроме бактерий вида Lc. diacetila-
ctis. Поэтому технологическим решением 
было внесение его на постферментацион-
ном этапе в количестве, не влияющем на 
численность микрофлоры и органолептику 
готового продукта — 2,5 г/т [14].

Залогом производства качественного 
кисломолочного продукта являются пра-
вильно установленные параметры тех-
нологического процесса, прежде всего 
оптимальные температуры сквашивания 
и ферментации и правильная доза закваски 
для нового продукта. Продолжительность 
образования кисломолочного сгустка за-
висела как от дозы внесенного препарата, 
так и от температуры сквашивания. Функ-
циональные ингредиенты вносили в коли-
честве, указанном выше. С увеличением 
температуры ферментации и количества 
бактериального концентрата скорость сква-
шивания усиливалась и составила 7,5 ч.  
Повышение дозы концентрата до 7,5 г/т 
и применение высоких температур фер-
ментации (27±1°С) приводило к быстрому 
образованию сгустка и высокой кислот-
ности готового продукта, что неудовлетво-
рительно сказалось на технологических и 

органолептических свойствах. И наоборот, 
использование более низкой температуры 
(23±1°С) и меньшего количества бактери-
ального препарата (2,0 г/т) приводило к 
увеличению срока сквашивания — до 11,5 ч  
(табл. 1).

Этот продукт имел низкую кислотность, 
неудовлетворительные органолептические 
и реологические показатели. Увеличение 
дозы бактериального концентрата гриб-
ковой кефирной закваски до 7,5 г/т при 
температуре 25±1°С способствовало уско-
рению свертывания молока. Продукт, про-
изведенный в этих условиях, имеет хоро-
шие органолептические показатели, но при 
этом и большую себестоимость, что неже-
лательно в промышленном производстве.

Все образцы продуктов характеризо-
вались высоким содержанием МКБ — 
(0,8÷1,01)×109 КОЕ в 1 г. Оптимальным 
был признан образец, в котором фермен-
тация проходила при внесении бактери-
ального концентрата в количестве 5 г/т 
при температуре 25±1°С. Общая числен-
ность МКБ достигала (1,1±0,05)×109 КОЕ 
в 1 г, количество молочнокислых пало- 
чек — (3,0÷0,1)×108, ароматобразующих 
бактерий — (2,9±0,05)×108 КОЕ в 1 г. Про-
должительность образования сгустка не 
превышала 8,5 ч. Продукт имел довольно 
плотную однородную консистенцию, при-
ятный кисломолочный вкус с прохладным 
мятным оттенком.

Проводили микробиологические и био-
химические исследования продуктов, кото-
рые были произведены в выше указанных 
условиях с использованием молока раз-
ной жирности. Во всех вариантах вводили 
функциональные ингредиенты выбранных 
концентраций и бактериальный концен-
трат кефирных грибков в количестве 5 г/т. 
За период ферментации (8–9 ч) сбражи-
валось 30,8–33,7% лактозы. Использова-
ние указанных ингредиентов и кефирных 
грибков позволило снизить в кисломолоч-
ном продукте содержание холестерина на 
36,3–38,8%, что значительно повышает его 
функциональные свойства.

Во всех исследуемых образцах во вре-
мя ферментации происходило накопление 
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свободных аминокислот, в т.ч и незаме-
нимых, до 12,4% от общего количества  
(табл. 2).

На основе полученных результатов 
была разработана технология кисломолоч-
ного продукта «Дивосил» с использовани-
ем функциональных ингредиентов и бакте-
риального концентрата кефирных грибков. 
Предложен ассортиментный ряд продукта 
по жирности: нежирный, с массовой долей 
жира от 1,0 до 4,0%.

Основные этапы технологического про-
цесса продукта «Дивосил» приведены на 
рисунке 1.

Технология предусматривает обогаще-
ние продукта лекарственными раститель-
ными ингредиентами для повышения его 
функциональной активности. Введение 
в рецептуру продукта 120 г/т сухого экст-

ракта корней алтея лекарственного, 160 —  
сухого экстракта корневищ и корней девя-
сила высокого, 2,5 г/т эфирного масла мяты 
перечной, а также использование концен-
трата кефирной грибковой закваски, — яв-
ляющейся признанным естественным про-
биотиком, — позволяет создать комплекс, 
обеспечивающий не только высокие органо-
лептические, физико-химические, микробио-
логические показатели готового продукта, но 
и его функциональную активность.

Согласно полученным результатам, 
оптимальной концентрацией бактериаль-
ного концентрата в отношении функцио-
нальных свойств продукта является доза 
5 г/т.

Продукт вырабатывают резервуарным 
методом. Молочный сгусток формируется 
за 8–9 ч, в отличие от типовых продуктов, 

Таблица 2
Содержание аминокислот в продукте с разной долей молочного жира, %

Аминокислота
Образцы 

№ 1 № 2 № 3

Незаменимые свободные аминокислоты

Метионин 0,0 4,7 0,0 3,9 0,0 4,9

Лейцин 0,0 7,9 0,0 7,9 0,0 8,1

Изолейцин 0,0 2,8 0,0 1,7 0,0 2,9

Треонин 0,0 2,2 0,0 1,3 0,0 6,8

Лизин 5,31 12,2 5,6 12,3 5,7 12,4

Валин 4,4 6,1 4,5 6,6 4,5 5,7

Заменимые свободные аминокислоты

Аспарагиновая кислота 2,9 13,6 2,9 13,6 2,8 13,4

Глютаминовая кислота 32,2 97,9 32,2 96,6 32,3 111,2

Серин 0,0 6,6 0,0 7,8 0,0 9,3

Глицин 9,1 4,4 9,0 4,5 9,0 5,8

Аланин 3,4 18,4 3,7 17,2 3,5 18,6

Аргинин 0,0 12,4 0,0 11,8 0,0 12,4

Пролин 0,0 43,6 0,0 43,4 0,0 24,6

Гистамин 6,3 15,4 6,2 15,2 6,4 18,8

Общее количество 63,61 248,2 64,1 243,8 64,2 254,9
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Внесение и растворение 
в обезжиренном молоке 

функциональных ингредиентов: 
сухого экстракта алтея 

лекарственного (1,2±0,01 кг/т)  
и сухого экстракта девясила 

высокого (1,6±0,01 кг/т), 
перемешивание

Прием  
и подготовка  

сырья

Подготовка смеси  
(нормализация, очистка,  

t = 43÷45°С
Пастеризация: t = 92±2°С,  

τ = 15±2 мин, внесение  
в нормализованную смесь

Гомогенизация (t = 60÷80°С,  
P = 12÷15 МПа)

Пастеризация  
(t = 92±2°С, τ = 2÷8 мин)

Охлаждение смеси  
(t = 25±2°С)

Внесение бактериального 
концентрата грибковой кефирной 

закваски (5 г/т)

Сквашивание (t = 25±2°С,  
τ = 8÷9 ч, 80±5 °Т)

Перемешивание, охлаждение, 
вызревание (τ = 12±2 ч)

Внесение эфирного масла мяты 
перечной в количестве 25±0,01 г/т

Охлаждение, хранение  
t = 0÷6°С

Технологическая схема производства функционального кисломолочного продукта «Дивосил»

в которых ферментация длится 10–12 ч. 
Сгусток приобретает необходимые каче-
ства за более короткое время благодаря 
полисахаридам, содержащимся в составе 
функциональных ингредиентов и продуци-
руемых микрофлорой кефирной грибковой 
закваски. Эфирное масло мяты перечной 
вносят в продукт после окончания процес-
са вызревания для того, чтобы предотвра-
тить негативное влияние на заквасочную 
микрофлору.

В конечном итоге продукт охлаждают, 
расфасовывают в потребительскую тару, 

передают в холодильную камеру для окон-
чательного созревания.

ВЫВОДЫ

Готовый кисломолочный продукт име-
ет однородный сгусток и плотную конси-
стенцию благодаря способности бактери-
ального концентрата грибковой кефирной 
закваски продуцировать вязкие полиме-
ры, а также присутствующих в сухих экс-
трактах корней алтея и девясила высоко-
го слизей, пектинов, инулина, которые 
являются природными стабилизаторами 

Т.П. КУЦЫК
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структуры. Вкус и запах продукта — чи-
стый кисломолочный, с легким привкусом 
растительных ингредиентов, имеет слегка 
прохладный мятный эффект, чуть кремо-
вый цвет, с умеренной кислотностью —  
80±5°Т. Свойства продукта стабильны на 

протяжении всего срока хранения. Гаран-
тированный срок хранения продукта —  
12 суток.

Оригинальность продукта и новизну 
технологических решений подтверждено 
патентом Украины на изобретение [15].
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Для задоволення потреб людини в лі-
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ягідним культурам, cеред яких Actinidia 
polуgama (Siebold et Zucc.) Maxim., A. mak-
rosperma C.F.Liang (актинідія), Viburnum 
оpulus L. (калина) та Lonicera caerulea L. 
(жимолость).
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ВМІСТ ІРИДОЇДІВ У НАДЗЕМНИХ ОРГАНАХ  
РОСЛИН ЯГІДНИХ КУЛЬТУР

В.Ф. Левон, Н.В. Скрипченко, Є.А. Васюк, В.П. Книш, О.О. Безпалько

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України

Проведено дослідження вмісту іридоїдів у плодах, листках і пагонах нетрадиційних 
ягідних рослин — Actinidia polygama (Siebold et Zucc.), A. Macrosperma (C.F. Liang), 
Viburnum opulus L. та Lonicera сaerulea L. Встановлено вміст іридоїдів у плодах та 
листках A. polygama та A. macrosperma за інтродукції в умовах Лісостепу України. 
Плоди, кора та листки гіркоплідної форми V. opulus вирізняються вищим умістом іри-
доїдів порівняно з солодкоплідною. Найвищий уміст іридоїдів було виявлено в нестиглих 
плодах V. оpulus (у липні). За використання її плодів, а також L. caerulea як лікарської 
сировини, перевага має бути надана саме гіркоплідним формам, що вирізняються  

значно вищим умістом іридоїдів.

Ключові слова: Viburnum opulus, Actinidia polygama, A. macrosperma, Lonicera сaerulea, 
іридоїди, порівняльний аналіз.
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воносних судин, а пектини, що містяться в 
плодах, сприяють очищенню організму від 
холестерину і солей важких металів. Плоди 
актинідії мають лікувально-профілактичне 
значення та дієтичні властивості завдяки 
високому вмісту біологічно активних ре-
човин, зокрема вітаміну С і специфічного 
ензиму актинідіну. Плоди використовують 
у разі захворювання щитовидної залози, а 
також для лікування туберкульозу, авіта-
мінозу, виведення з організму антибіотиків 
та радіонуклідів. Відомими є й антиму-
тагенні властивості соку актинідії. Плоди 
жимолості проявляють протизапальну, 
жовчогінну, сечогінну і противиразкову 
дію, а наявність пектинових речовин підви-
щує захисні функції організму у разі його 
загальної інтоксикації важкими метала-
ми. Вживання в їжу свіжих і замороже-
них плодів рекомендовано за авітамінозу, 
зниження апетиту, загального ослаблення 
організму та атеросклерозу [1, 2].

Загальновідомо, що лікарські власти-
вості рослин обумовлено вмістом активно 
діючих речовин, які проявляють певний 
вплив на людський організм, зокрема на 
його органи і системи. До таких сполук 
належать іридоїди — переважно безазо-
тисті речовини, які легко розчиняються 
у воді, водно-спиртових розчинах, ацето-
ні, етанолі тощо. Раніше ця група сполук 
мала назву «гіркоти», «псевдоіндикани», 
«аукубінові глікозиди», назва «іридоїди» 
була запропонована лише у 1963 р. За хі-
мічним походженням іридоїди належать до 
класу монотерпеноїдів, що містять у своїй 
структурі циклопентанпірановий скелет 
[3]. Вони представлені, переважно, криста-
лічними безбарвними речовинами, синте-
зованими з ізопрену, і часто є проміжними 
продуктами у біосинтезі алкалоїдів. На 
відміну від каротиноїдів чи флавоноїдів, 
іридоїди є доволі стійкими і не руйнуються 
за тривалого зберігання або термічної об-
робки лікарських рослин. Завдяки своїм 
бактерицидним та антиоксидантним влас-
тивостям іридоїди можуть бути природним 
консервантом.

Фармакологічні дослідження іридої-
дів, виділених з різних рослин, засвідчили 

про широкий спектр їх дії. Найціннішою 
властивістю іридоїдів є їх здатність легко 
окислюватись і відновлюватися, з огляду 
на що їх відносять до важливих антиок-
сидантів. Іридоїди виявляють високу біо-
логічну активність — вони забезпечують 
антимікробну, протизапальну, репаративну, 
діуретичну, протимікробну та седативну 
дію [4, 5].

Серед іридоїдних глікозидів виявлено 
сполуки з антилейкемічною активністю 
[6]. Випробування деяких іридоїдних глі-
козидів продемонструвало, що їх антимі-
кробна активність спостерігається лише 
за наявності b-глюкозидази [5, 7, 8]. На 
сьогодні виділено понад 250 іридоїдів з 300 
рослин, що належать до родин Ericaceae, 
Loganiaceae, Gentianacae, Rubiaceae, Verbe-
naceae, Lamiaceae, Oleaceae, Plantaginaceae, 
Scrophulariaceae, Valerianaceae, Menyantha-
ceaeта та ін. Також відомо, що деякі росли-
ни містять значну кількість іридоїдів у пло-
дах, наприклад чорниця, журавлина, ноні. 
Плоди останньої (Morinda citrifolia) містять  
14 видів іридоїдів, що визначають різнобіч-
ну біологічну активність цієї рослини [5]. 
Високим умістом іридоїдів вирізняється 
калина звичайна (у плодах — близько 3,8%, 
корі — 3,1, у листках — близько 1,8%) [8].

Мета досліджень — визначення вмісту 
іридоїдів у плодах, листках та пагонах не-
традиційних плодових рослин для їх ви-
користання як лікарської сировини.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Об’єктами досліджень були форми та 
сорти видів з родів Actinidia Lindl. (A. po- 
lуgama, A. makrosperma), Lonicera L. (L. 
caerulea) та Viburnum L. (V. оpulus) з ко-
лекції Національного ботанічного саду  
ім. М.М. Гришка НАН України (НБС). У 
роботі використовували матеріал, відібра-
ний у фазу цвітіння рослин, формування 
та достигання плодів (для жимолості —  
кінець травня — початок червня, для ак-
тинідії — середина вересня, для калини —  
кінець вересня). Уміст іридоїдів визнача-
ли за методикою, що базується на взаємо-
дії іридоїдної сполуки з гідроксиламіном, 
і утворенням оксиму [10]. Отриманий 
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оксим вступає в реакцію комплексоутво-
рення з катіонами тривалентного заліза. 
Комплекс має максимум поглинання при 
512 нм. Контрольна речовина — гарпагід. 
Екстракцію сировини проводили суміш-
шю хлороформу та етанолу (5:1), а після 
видалення розчинника залишок екстра-
гували водою. Зміна розчинника забезпе-
чила можливість уникнути впливу супут-
ніх речовин на результати гідроксамової  
реакції.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Робота з комплексного вивчення ди-
корослих рослин калини звичайної в зоні 
Полісся і Лісостепу України та створення 
колекції перспективних високоврожайних 
крупноплідних форм з поліпшеним смаком 
ягід була розпочата в НБС у 60-х роках ми-
нулого століття [11]. Була відібрана перс-
пективна крупноплідна форма калини Ки-
ївська садова № 1, плоди якої мають гіркий 
смак і містять 7,0–7,2% цукру та 1,25–1,5% 

органічних кислот. У процесі подаль-
шої роботи було відібрано перспек-
тивну солодкоплідну форму калини, 
плоди якої накопичують 7,8–8,7% 
цукру та 1,3–1,5% органічних кислот. 
Порівняльні дослідження цих форм  
V. оpulus на вміст іридоїдів засвідчи-
ли, що кора, листки та плоди солод-
коплідної форми характеризуються 
низьким умістом іридоїдів (рис. 1).

Так, у плодах солодкоплідної 
форми V. opulus іридоїди накопичу-
вались в незначній кількості — 0,13% 
у перерахунку на суху вагу, тоді як у 
плодах гіркоплідної — 3,75%. Відпо-
відна залежність була встановлена і 
для листків та кори досліджуваних 
форм калини. Тому як джерело лікар-
ської сировини значно ціннішими є 
форми з гіркими плодами. Натомість 
плоди солодкоплідних форм можна 
вживати у свіжому вигляді, викорис-
товувати для виготовлення варення, 
соків та інших продуктів переробки. 
Слід зауважити, що в коренях обох 
досліджених форм V. opulus іридоїди 
були відсутні.

Результати дослідження динаміки 
вмісту іридоїдів у вегетативних ор-
ганах V. opulus свідчать, що їх уміст 
у корі та листках упродовж вегетації 
залишається майже незмінним і ста-
новить 2–3% (рис. 2).

Поряд із тим уміст іридоїдів у 
плодах змінюється у ширших межах 
і залежить від фази розвитку рослин. 
Так, наприкінці липня його величина 
досягала 6,85%, а наприкінці вересня 
становила лише 3,75%.

Рис. 1. Вміст іридоїдів у корі, листках та плодах  
V. opulus: 1 — гіркоплідна форма; 2 — солодкоплід-
на форма
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Рис. 2. Динаміка вмісту іридоїдів у надземних ор-
ганах V. opulus упродовж вегетації
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Оскільки вищим умістом іри-
доїдів вирізнялась саме гіркоплід-
на форма калини, було проведено 
скринінгове дослідження плодів та 
листків гіркоплідних видів актині-
дії (A. polygama, А. macrosperma) та 
жимолості (L. caerulea) на вміст 
іридоїдів. Рослини A. polygama і А. 
macrosperma в китайській медицині 
включено до переліку основних лі-
карських рослин. За результатами 
проведених досліджень встановле-
но, що за інтродукції рослин у зоні 
Правобережного Лісостепу плоди  
A. macrosperma накопичують 0,16% 
іридоїдів, а плоди A. polygama — 
0,13% (рис. 3).

Значно вищий уміст іридоїдів 
було виявлено у листках дослідних 
видів актинідії, що становив 0,4% —  
для А. macrosperma і 0,22% —  
для A. polygama. Тому листки цих 
видів, і особливо А. macrosperma, 
можна використовувати як лікар-
ську сировину. Під час досліджен-
ня явища строкатолистості у рос-
лин A. polygama було встановлено, 
що сріблясті листки A. polygama 
вирізнялися вищим умістом іри-
доїдів порівняно з зеленими (сріб-
лясті — 0,22%, зелені — 0,18%). У 
пагонах досліджуваних видів рос-
лин іридоїди не виявлено.

Порівняльний аналіз умісту 
іридоїдів у різних сортах та фор-
мах жимолості голубої, представ-
лених у колекції НБС, засвідчив, 
що в плодах, які не мають гірко-
го смаку, іридоїди відсутні. Поряд із тим 
гіркоплідні форми та сорти L. caerulea на-
копичують іридоїди в незначних кількос-
тях. Так, у гірких плодах двох форм і сор-
ту жимолості Скіфська їх уміст становив 
0,08–0,17% (рис. 4). Найбільше іридоїдів 
виявилось у плодах гіркоплідного сорту 
Скіфська. В ягодах сорту Голубе веретено, 
що іноді мають гіркуватий смак (особливо 
за нестачі вологи), були виявлені іридо-
їди, але в меншій кількості — 0,08%. Це 
свідчить, що у гіркіших плодах жимолості 

кількість іридоїдів є вищою. У пагонах і 
листках жимолості іридоїди не були ви-
явлені взагалі.

ВИСНОВКИ

Унаслідок проведених досліджень було 
встановлено, що плоди, кора та листки гір-
коплідної форми калини звичайної вирізня-
ються вищим умістом іридоїдів порівняно з 
солодкоплідною. Найвищий уміст іридоїдів 
було виявлено в зелених плодах калини 
звичайної у липні, на що слід зважати під 
час заготівлі лікарської сировини.

Рис. 3. Вміст іридоїдів у листках та плодах рислин: 
1 — A. polygama та 2 — A. Macrosperma

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05
0

Листки Плоди

1 2

В
м

іс
т 

ір
и

д
о

їд
ів

, 
%

Рис. 4. Вміст іридоїдів у листках та плодах дея-
ких сортів і форм L. caerulea: 1 — сорт Скіфська; 
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Виявлено іридоїди у плодах та листках A. 
polygama та A. macrosperma за їх інтродукції 
в умовах Правобережного Лісостепу Укра-
їни. За використання плодів V. opulus та  

L. caerulea як джерела лікарської сировини 
перевага має бути надана саме її гіркоплід-
ним формам, що вирізняються значно ви-
щим умістом іридоїдів.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУЦВІТЬ ФЕНХЕЛЮ ЗВИЧАЙНОГО

Фенхель звичайний (Foeniculum vulgare 
Mill.) належить до основних лікарських 
рослин Європи. Лікувальне застосування 
культури інтегровано до багатьох систем 
традиційної медицини, у т.ч. арабської, 
аюрведичної, китайської та японської Кам-
по [1, 2].

Фармакологічні властивості рослини 
обумовлено ефірною олією та її компонен-
тами, що мають високу антибактеріальну 
активність [1, 3]. Фенхель збуджує та по-
кращує апетит, травлення, виділення жов-
чі, функції кишечника, посилює секрецію 
травних залоз, бронхів, лактацію, діє як за-
спокійливий засіб у разі кашлю, поліпшує 
зір, має місцеву протизапальну дію, підви-
щує опір організму до хвороб [2, 4].

Препарати фенхелю ефективні у ліку-
ванні захворювань шлунково-кишкового 
тракту, жовчно-, нирково- та сечокам’яної 
хвороби, хронічного холециститу, гепати-
ту, застуд, бронхітів, кашлю, захворювань 
легенів та верхніх дихальних шляхів, пе-
чінки, очей, серця, головного болю, неврас-
тенії, онкологічних хвороб. Особливо часто 

фенхель призначають у дитячій практиці 
від кашлю та шлунково-кишкових спазм 
[1, 2].

Для виробництва лікарських засобів ви-
користовують плоди фенхелю звичайного 
та одержану з них ефірну олію. Останніми 
роками, з огляду на розвиток вітчизняної 
фармацевтичної промисловості, підвищен-
ня попиту на фітопрепарати, безпечні для 
життя та здоров’я людини, виникла необ-
хідність збільшення обсягів виробництва 
плодів фенхелю звичайного, розширення 
традиційних меж його вирощування та ін-
тродукції до нових регіонів.

Вирощування фенхелю у південній час-
тині України неможливе без певних техно-
логічних новацій, що враховують специ-
фічні ґрунтово-кліматичні умови зони та 
реакцію на них рослин. Особливо актуаль-
ними питаннями є вивчення та удоскона-
лення таких складових технології вирощу-
вання, як терміни сівби, ширина міжряддя, 
добрива, дослідження їх впливу на генера-
тивний розвиток, формування суцвіть та 
насіннєву продуктивність рослин.

Аналіз літературних та інтернет-джерел 
свідчить про обмеженість та суперечли-
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вість даних про F. vulgare. До того ж ди-
ференційованої інформації з урахуванням 
специфічних ґрунтово-кліматичних умов 
зони Південного Степу України і взагалі 
не існує. Успішне впровадження F. vulgare у 
культуру потребує проведення досліджень 
агротехнічних заходів, що надасть змогу ре-
алізувати потенційні можливості рослин.

Метою досліджень було визначення за-
кономірностей формування та розвитку 
суцвіть, а також насіннєвої продуктивності 
рослин F. vulgare залежно від фону жив-
лення, термінів сівби та ширини міжряддя 
в посушливих умовах південної частини 
України.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Польові досліди проводили у 2011– 
2015 рр. на базі Херсонського обласного 
державного центру експертизи сортів рос-
лин, фермерського господарства «Фентезі» 
Великоолександрівського р-ну Херсон- 
ської обл.

Схема досліду налічувала такі чинники 
та їх варіанти: фактор А — фон живлення: 
без добрив; N30; N60; N90; фактор В — термін 
сівби: ранній (третя декада березня); серед-
ній (перша декада квітня); пізній (друга 
декада квітня); фактор С — ширина між-
ряддя (см): 15; 30; 45; 60. Дослід було за-
кладено методом розщеплених ділянок у 
чотирикратній повторності. Ґрунт дослідної 
ділянки — темно-каштановий слабкосолон-
цюватий середньосуглинковий, типовий 
для цієї зони. Агротехніка вирощування 
фенхелю — загальноприйнята, за винятком 
досліджуваних чинників та варіантів.

Збирання та облік урожаю насіння здій-
снювали суцільним способом з усієї облі-
кової площі кожної ділянки [5].

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Генеративний період розвитку F. vulgare 
налічує процеси формування суцвіть та по-
ступового якісного перетворення їх струк-
турних елементів (бутонів, квіток, зав’язі, 
плодів). До особливостей генеративного 
розвитку культури слід віднести неодно-
часність настання основних фаз у межах 
складного зонтика, рослини, посіву.

Елементарні суцвіття та квітки в них 
розпускались доцентрово, в акропетальній 
послідовності, що зумовило нерівномір-
ність цвітіння, а в подальшому формуван-
ня і достигання плодів у межах складного 
зонтика.

Центральний зонтик розкривався впро-
довж першої декади після появи з листко-
вої піхви, після чого в наступні 5–6 днів 
відбувалось почергове пожовтіння бутонів, 
яке частково співпадало з фазою цвітіння. 
Кожен бутон набував характерного яскра-
во-жовтого забарвлення впродовж 3–4 діб. 
Цвітіння починалось на 13–14-й день після 
появи суцвіття і тривало 6–8 днів. Кожна 
квітка F. vulgare квітнула 2–4 доби.

Формування зав’язі та утворення пло-
дів починалось на 16–18-й день після по-
яви суцвіття і тривало 14–16 днів. Зав’язь 
впродовж 7–10 днів набувала сірувато-зе-
леного забарвлення, збільшувалась у роз-
мірі, ще через 3–5 днів на поверхні з’явля-
лись ледь помітні реберця. Процес росту та 
їх достигання починався через місяць після 
появи суцвіття і тривав чотири декади. Он-
тогенез кожного плода тривав 35–40 днів.

У межах рослини настання фаз гене-
ративного розвитку відбувалось у бази-
петальній послідовності. Інтервал між по-
явою суцвіть на центральному стеблі та 
бічних пагонах першого порядку становив 
одну декаду, ще через декаду суцвіття з’яв-
лялись на бічних пагонах другого порядку. 
Відставання зберігалось і в подальшому, 
зумовлюючи черговість настання та значне 
подовження основних фаз генеративного 
розвитку у межах рослини.

Тривалість кожної фази тісно корелю-
вала зі ступенем галуження рослини. Так, 
тривалість цвітіння центрального зонтика 
становила, про що йшлося вище, 6–8 днів. 
Цвітіння зонтиків першого порядку подов-
жувало загальну тривалість фази у межах 
рослини до 16–17 днів, другого — до 24– 
26 днів. Від початку формування плодів на 
рослині спостерігалися всі стадії розвитку 
генеративних органів: зародки майбутніх 
суцвіть, розкриті зелені та квітучі зонтики, 
зонтики з плодами різного ступеня стиг-
лості.

О.В. МАКУХА, М.І. ФЕДОРЧУК
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В агроценозі рослини F. vulgare розвива-
лись по-різному, індивідуальні особливості 
онтогенезу корегувались агрометеорологіч-
ними умовами року.

Генеративний період розвитку рослини 
у середньому продовжувався 73 дні, або 
56,6% від тривалості вегетаційного періоду. 
Питома вага фази бутонізації в структурі 
генеративного періоду становила 16,4%, 
цвітіння та плодоутворення — 9,6 та 21,9% 
відповідно. Найтривалішою виявилась 
фаза росту та достигання плодів, питома 
вага якої в структурі генеративного періоду 
становила 52,1% (рис. 1).

Істотного впливу досліджуваних чинни-
ків на тривалість генеративного розвитку 
не виявлено, різниця між варіантами була 
у межах 1–2 днів. Загалом, кожна фаза та 
генеративний розвиток за своєю трива-
лістю характеризувались більшою уста-
леністю та автономністю щодо елементів 
досліджуваної технології вирощування та 
погодних умов порівняно з вегетативним 
розвитком.

Маса насіння з однієї рослини F. vulgare 
змінювалась під впливом досліджуваних 
елементів технології вирощування в діа-
пазоні 1,20–2,30 г (у середньому для дослі- 
ду — 1,67 г). Найменш сприятливі умови 
для продукційних процесів рослин спо-
стерігались на неудобрених ділянках за 
пізнього терміну сівби звичайним рядко-
вим способом. Максимальну насіннєву 
продуктивність однієї рослини F. vulgare 
у досліді забезпечило проведення сівби 
в ранній термін широкорядковим спосо-
бом, з міжряддям 45 см, на фоні N60 та  
N90 — 2,25 та 2,30 г відповідно. Підвищення 
дози азотних добрив з 60 до 90 кг у д.р./га 
сприяло незначному приросту маси насін-
ня з однієї рослини — 0,05 г, або 2,2%.

У досліді спостерігався позитивний 
вплив азотних добрив на насіннєву про-
дуктивність рослин F. vulgare. Середнє 
факторіальне значення досліджуваного по-
казника на неудобреному фоні становило 
1,45 г. На фоні N30 відзначено збільшення 
маси насіння з однієї рослини на 0,20 г, або 
13,8%, за N60 та N90 — на 0,32 та 0,35 г, або 
на 22,1 та 24,1% відповідно (рис. 2).

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУЦВІТЬ ФЕНХЕЛЮ ЗВИЧАЙНОГО

Рис. 1. Структура генеративного періоду роз-
витку рослин Foeniculum vulgare Mill.
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Результати досліджень свідчать про чіт-
ко виражену перевагу ранньовесняної сівби 
F. vulgare у третій декаді березня порівняно 
з іншими досліджуваними термінами (у 
першій та другій декадах квітня). Середнє 
факторіальне значення маси насіння з од-
нієї рослини на ділянках раннього терміну 
сівби становило 1,92 г, що перевищувало 
аналогічний показник у варіантах серед-
нього та пізнього термінів на 0,27 та 0,47 г, 
або на 16,4 та 32,4% відповідно. Проведен-
ня сівби у першій та другій декадах квітня 
спричинило посилення негативного впли-
ву літньої посухи на процеси цвітіння та 
зав’язування плодів, а осінніх дощів — на 
достигання.

Маса насіння з однієї рослини F. vulgare, 
у середньому за фактором С, досягала най-
вищого значення — 1,83 г за широкорядної 
сівби з міжряддям 45 см. У разі звуження 
міжряддя до 30 см спостерігалося знижен-
ня цього показника на 0,13 г, або 7,1%, до 
15 см — на 0,28 г, або 15,3%. Розширення 
міжряддя до 60 см і щільніше розміщення 
рослин у рядку також негативно позна-
чилось на продуктивності культури. Маса 
насіння з однієї рослини за зміни шири-
ни міжряддя з 45 до 60 см зменшилась на  
0,23 г, або 12,6%.

У рослинах F. vulgare найбільш динаміч-
но розвивався центральний зонтик, також 
високою інтенсивністю розвитку харак-
теризувались суцвіття першого порядку, 
особливо верхні. Для одержання насіння 
цінність представляли, в основному, цент-
ральний зонтик та два верхніх зонтики 
першого порядку, що обумовлено необхід-
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ністю механізованого збирання врожаю та 
вибору найоптимальніших термінів його 
проведення з урахуванням неодночасності 
достигання плодів у межах рослини, схиль-
ності насіння до осипання, різкого зни-
ження продуктивності суцвіть на пагонах 
більш низьких порядків та нижніх ярусів 
рослини.

У середньому в досліді, діаметр цент-
рального зонтика F. vulgare становив 7,7 см,  
зонтиків першого порядку — 5,7 см. Мак-
симального значення — 9,8 та 6,9 см від-
повідно ці показники досягали у варіанті 
з внесенням N90 та проведенням ранньо-
весняної сівби широкорядним способом 
з міжряддям 45 см. Найменший діаметр 
центрального зонтика та зонтиків першо-
го порядку (6,0 та 4,3 см відповідно) був 
зафіксований на неудобрених ділянках піз-
нього терміну сівби, з міжряддям 15 см.

Середнє факторіальне значення діа-
метра центрального зонтика та зонтиків 
першого порядку на неудобреному фоні 
становило 7,1 та 5,4 см відповідно. На фоні 
N30–90 спостерігалося підвищення дослі-
джуваних показників на 4,2–18,3 та 3,7–
11,1% відповідно (рис. 3).

Результати порівняння різних термінів 
сівби свідчать, що найсприятливіші умови 
формування зонтиків F. vulgare спостеріга-
лись у варіантах ранньовесняного терміну 
сівби. Діаметр центрального зонтика та 
зонтиків першого порядку за сівби у третій 
декаді березня становив (у середньому за 
фактором В) 8,6 та 6,2 см відповідно. Пе-
ренесення сівби на першу та другу декади 
квітня спричинило зниження цих показни-
ків на 11,6–19,8 та 9,7–16,1% відповідно.

У середньому за фактором С найбільше 
значення діаметра центрального зонтика 
та зонтиків першого порядку зафіксовано 
на ділянках з шириною міжряддя 45 см —  
8,5 та 6,1 см відповідно. За звуження між-
ряддя до 30 см досліджувані показники 
знизились на 9,4 та 6,6%, до 15 см — на 14,1 
та 9,8, а за розширення до 60 см — на 12,9 
та 8,2% відповідно.

Маса насіння центрального зонтика  
F. vulgare, у середньому в досліді, становила 
0,69 г, зонтика першого порядку — 0,49 г. 
Питома вага насіння центрального зонтика 
у формуванні продуктивності однієї росли-
ни становила 41,3%, двох зонтиків першого 
порядку — 58,7%.

Рис. 2. Маса насіння з однієї рослини Foeniculum vulgare Mill., середнє за досліджуваними 
чинниками, г
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Діапазон варіювання маси насіння 
центрального зонтика F. vulgare в досліді 
становив 0,50–0,96 г, зонтика першого по-
рядку — 0,35–0,67 г. Мінімальне значення 
цих показників зафіксовано у варіанті без 
добрив, за сівби в пізній термін з шириною 
міжряддя 15 см. Маса насіння центрально-
го зонтика досягала найвищого значення 
на ділянках за ранньовесняного терміну 
сівби, з міжряддям 45 см на фоні N60 та  
N90 — 0,93 та 0,96 г відповідно. У вищевка-
заних варіантах маса насіння зонтика пер-
шого порядку також була максимальною в 
досліді і становила 0,66 та 0,67 г відповідно. 
Отже, підвищення дози азотних добрив 
з 60 до 90 кг у д.р./га сприяло незначно-
му збільшенню насіннєвої продуктивнос-
ті F. vulgare. Маса насіння центрального 
зонтика збільшилась на 0,03 г, або 3,2%, 
зонтика першого порядку — на 0,01 г,  
або 1,5%.

Закономірності та ступінь впливу еле-
ментів технології вирощування на рівень 
досліджуваних показників були аналогічні 
їх впливу на масу насіння з однієї рослини 
F. vulgare.

ВИСНОВКИ

У роки досліджень генеративний пе-
ріод розвитку F. vulgare продовжувався у 
середньому 73 дні, або 56,6% від трива-
лості вегетаційного періоду. Найдовшою 
виявилась фаза росту та достигання плодів, 
питома вага якої в структурі генеративного 
періоду становила 52,1%. Значного впливу 
досліджуваних чинників на тривалість ге-
неративного розвитку не виявлено, різниця 
між варіантами становила 1–2 дні.

У рослини найбільш динамічно роз-
вивався центральний зонтик, високою ін-
тенсивністю розвитку характеризувались 
суцвіття першого порядку, особливо верх-
ні. Для одержання насіння цінність, пере-
важно, представляли центральний зонтик 
та два верхніх зонтики першого порядку.

Сприятливі умови формування насіння 
F. vulgare спостерігались у варіанті із вза-
ємодією N60, ранньовесняної сівби у третій 
декаді березня та шириною міжряддя 45 см. 
Підвищення дози азотних добрив до 90 кг у 
д.р./га виявилось недоцільним з огляду на 
незначний приріст урожаю та високі витра-
ти на придбання мінеральних добрив.

Рис. 3. Діаметр та маса насіння продуктивних зонтиків Foeniculum vulgare Mill., середнє за дос-
ліджуваними чинниками

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУЦВІТЬ ФЕНХЕЛЮ ЗВИЧАЙНОГО
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РОЗПОДІЛ КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ НАГІДОК ЛІКАРСЬКИХ 
(CALENDULA OFFICINALIS L.) НА КЛАСТЕРИ ЗА ВМІСТОМ 

ФЛАВОНОЇДІВ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Р.В. Мельничук1, Л.О. Середа1, О.В. Середа2

1 Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології  
і природокористування НААН

2 ТОВ «Валартін Фарма»

Наведено диференціацію колекційних зразків нагідок Дослідної станції лікарських 
рослин за допомогою кластерного аналізу за 16 компонентами групи флавоноїдів. Ви-
ділено шість кластерів, які охарактеризовано за висотою рослин, діаметром куща, 
продуктивністю повітряно-сухих суцвіть та насіння, а також за масою 1000 насінин, 
вегетаційним періодом та вмістом суми флавоноїдів. Здійснено в балах оцінювання 
за цими ознаками. За результатами інтегрованої оцінки встановлено, що найбільшу 
суму балів отримали зразки п’ятого кластера — 35 балів. Виділено сортозразки на-
гідок лікарських п’ятого кластера: Радіо, Березотіцька сонячна, Оранжевий блиск та 

зразок Со-12-115.

Ключові слова: нагідки, колекція, зразки, кластерний аналіз, флавоноїди, ознака.

Нагідки лікарські — одна з багатотон-
нажних лікарських культур, що корис-
туються великим попитом на ринку лі-
карської рослинної сировини. Її сортове, 
видове різноманіття налічує значний ма-

теріал для селекційної роботи. Ефективне 
його використання обумовлено вивченістю 
і систематизацією за хімічним складом. Для 
аналізу мінливості ознак і класифікацій-
них побудов Л.Л. Малишев [1] пропонує 
різні методи багатовимірної статистики 
(факторний, кластерний і дискримінант-© Р.В. Мельничук, Л.О. Середа, О.В. Середа, 2016
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ний аналізи), які було застосовано в робо-
ті з генетичними ресурсами різних фіто-
культур. Одним з методів систематизації 
зразків генофонду є кластерний аналіз. З 
його допомогою зручно здійснювати групу-
вання зразків за комплексом хімічних ком-
понентів, на підставі чого можна певною 
мірою судити про їх генеалогічну близь-
кість. Однак у селекції лікарських рослин 
метод кластерного аналізу застосовується 
порівняно недавно. Так, за допомогою цьо-
го методу були класифіковані колекційні 
зразки лаванди вузьколистої і лавандіни 
[2], а також колекція нагідок [3].

Мета дослідження — систематизувати 
і охарактеризувати на основі кластерного 
аналізу генетичну різноманітність нагідок 
лікарських з колекції Дослідної станції 
лікарських рослин ІАП НААН (ДСЛР) 
за комплексом хімічних компонентів гру-
пи флавоноїдів для їх використання в се- 
лекції.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження проводили із 36 колек-
ційними зразками нагідок трьох видів: Ca- 
lendula officinalis L., С. suffruticosa Vahl.,  
C. tripterocarpa Rupr., частина яких входить 
до ознакової колекції нагідок ДСЛР. За ге-
ографічним походженням більшість колек-
ційних зразків належить Україні — 16 од.  
(44,4%), Росії — 11 (30,6), Німеччині та 
Франції по — 3 (8,3), Японії — 2 (5,6) та 
Швейцарії — 1 од. (2,8%).

Оцінку колекційних зразків проводили 
впродовж 2012–2015 рр. в умовах ДСЛР, 
розташованій на 50°05′ північної широти 
і 30°11′ східної довготи за Грінвічем, на 
висоті 160 м над рівнем моря. Ґрунт до-
слідної ділянки — чорнозем малогумус-
ний слабовилугований легкосуглинистий, 
з такими агрохімічними показниками:  
pH — 4,7, уміст рухомих форм азоту —  
56 мг/кг, фосфору — 117, калію — 87 мг/кг, 
гумусу — 2,25 %.

Погодні умови 2012, 2013, 2015 рр. ха-
рактеризувалися підвищеною температу-
рою і недостатньою кількістю вологи у вес-
няно-літній період, натомість умови 2014 р. 
були сприятливими для росту і розвитку 

рослин колекційних зразків. Загалом, ґрун-
тово-кліматичні умови в роки проведення 
досліджень були сприятливими для куль-
тивування нагідок і чіткого прояву вегета-
ційних ознак рослин.

Закладання колекційного розсадника 
проводили загальноприйнятими методами. 
Посів здійснювали ранньою весною в опти-
мальні терміни за допомогою ручної сівал-
ки. Глибина загортання насіння — 2 см.  
Ділянки — двометрові, однорядкові, без 
повторень. Площа ділянки — 0,9 м2. Фено-
логічні спостереження і біометричні вимі-
ри здійснювали за методикою проведення 
експертизи сортів нагідок лікарських на 
відмінність, однорідність і стабільність 
(ВОС-тести) [7] та методикою, запропо-
нованою О.А. Порадою [8].

Для оцінювання зразків нагідок за 
господарсько-біологічними показниками 
використовували методики ВОС-тестів і  
О.А. Поради, застосовуючи розроблену від-
повідну градацію [7, 8].

Визначення вмісту флавоноїдів про-
водили за допомогою високоефективної 
рідинної хроматографії (ВЕРХ). Для цього 
готували середню пробу суцвіть колекцій-
них зразків нагідок, зібраних за період цві-
тіння, що тривав упродовж літніх місяців: 
1 г (точна наважка) подрібненої сирови-
ни (суцвіття нагідок) екстрагували двічі  
50%-им етиловим спиртом у киплячій 
водяній бані впродовж 45 хв. Після охо-
лоджування фільтрували в мірну колбу і 
доводили об’єм до 100 мл.

Хроматографування проводили на рі-
динному хроматографі (Agilent) з діод-
матричним детектором за використання 
таких матеріалів і дотримання умов:

• колонка з нержавіючої сталі розмі-
ром 0,25 м × 4 мм, заповнена силікагелем 
з прищепленою фазою С18, із розміром 
частинок 5 мкм;

• рухома фаза А — ацетонітрил;
• рухома фаза В — розчин кислоти фос-

форної концентрованої і води (0,5:99,5) 
(v/v);

• швидкість рухомої фази — 1,0 мл/хв;
• градієнтне елюювання — за програ-

мою:
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• детектування — за довжини хвилі  
380 нм;

• УФ-спектри — діапазон 220–450 нм;
• об’єм проби, що вводиться, — 25 мкл.
Як стандарт використовували рутин, 

перерахунок умісту флавоноїдів проводили 
на нарцисин. Після отриманих даних уміс-
ту суми флавоноїдів у колекційних зраз-
ках нагідок було розроблено градацію та 
встановлено її числові значення: низький 
(до 1,2%) — 3 бали, середній (1,2–2,0) —  
5, високий (понад 2,0%) — 7 балів.

Кількісні характеристики наведено 
за усередненими даними, отриманими у 
2012–2014 рр. Їх біометричну обробку про-
водили з використанням комп’ютерної про-
грами STATISTICA 10. Кластерний аналіз 
застосовували з використанням методу 
двоходового об’єднання.

Мірою віддаленості характеристик 
зразків вибрано евклідів простір, з вико-
ристанням статистичної обробки згідно із 
роботою А.А. Халафяна [9].

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Розподіл колекційних зразків нагідок 
проводили за 16 кількісними ознаками: 
вмістом кожного з 15 флавоноїдів та їх 
сумарним умістом. Результати обробки 
хроматографічних даних наведено на ри-
сунку.

За допомогою евклідового простору 
колекційні зразки нагідок розподілили на 
шість кластерів, на відстані 0,5 умовних 
одиниць. Серед ідентифікованих флаво-
ноїдів майже у всіх зразках найбільшим 
їх умістом відрізнялися ізорамнетин-3-
О-рутинозид (нарцисин), ізорамнетин-

Тривалість процесу (хв) Рухома фаза А (% v/v) Рухома фаза В (% v/v)

0–5 15 85

5–25 15–>35 35–>65

25–30 35 65

Дендрограма розподілу колекційних зразків нагідок за вмістом флавоноїдів у евклідовому 
просторі, 2014–2015 рр.
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3-О-рутинозилрамнозид та ізорамнетин-
3-О-неогесперидозид, інші, в основному 
неідентифіковані флавоноїди групи ізо-
рамнетину, були в незначних кількостях. 
Винятком є зразок Сt-11-34 (C. triptero- 
carpa), основні компоненти якого, на відмі-
ну від нагідок лікарських, є похідні рутину 
(кластер 4). Всю решту зразків розподіли-
ли за п’ятьма іншими кластерами.

Для характеристики генетичного та 
морфолого-фізіологічного різноманіття ко-
лекційних зразків нагідок оцінювання між 
кластерами необхідно проводити за такими 
ознаками: висота рослин, діаметр куща, 
продуктивність повітряно-сухих суцвіть, 
продуктивність насіння, маса 1000 насінин, 
вегетаційний період та вміст суми флаво-
ноїдів. Згідно із отриманими результата-
ми, характеристику колекційних зразків за 
шістьма кластерами наведено в таблиці 1.

Перший кластер характеризується низь-
корослістю рослин, незначним діаметром 
куща та середніми показниками продук-
тивності суцвіть, насіння і маси 1000 на- 
сінин, середньою стиглістю та низьким 

умістом флавоноїдів. Другий кластер та-
кож представлено низькорослими рослина-
ми, крім зразка Сs-12-142 (C. suffruticosa), 
який характеризується середньою висотою 
рослин, діаметром куща, низькою продук-
тивністю суцвіть та насіння, низькою ма-
сою 1000 насінин, середньою стиглістю та 
середнім умістом флавоноїдів. Третій та 
п’ятий кластери характеризуються низь-
корослими рослинами, але рослини п’ятого 
кластера були на 12,6 см вищими, мали се-
редні показники: продуктивності, суцвіть, 
насіння, маси 1000 насінин, відносяться 
до середньостиглих, також зразки п’ятого 
кластера мали високий уміст флавоноїдів. 
До четвертого кластера ввійшов зразок  
Сt-11-34 (C. tripterocarpa) — низькорослий, 
з великим діаметром куща, малою продук-
тивністю суцвіть, високою продуктивніс-
тю насіння, низькою масою 1000 насінин, 
ранньостиглий, з високим умістом фла-
воноїдів. Шостий кластер представлено 
низькорослими рослинами, що мають се-
редній діаметр куща, низьку продуктив-
ність суцвіть та середню продуктивність 

Таблиця 1
Характеристика шести кластерів колекційних зразків нагідок  

за комплексом ознак, 2012–2015 рр.
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2 1 51,4±2,3 37,5±2,6 8,6±1,3 6,5±0,8 6,8±0,3 125,1±1,5 1,64±0,08

2 36,6±15,3 29,0±4,2 8,3±2,5 10,4±7,5 9,8±1,2 112,0±6,9 1,49±0,04

3 1 38,2±12,2 31,8±6,8 13,2±5,0 11,4±4,8 10,9±1,7 113,8±6,4 1,78±0,06

2 38,1±12,7 33,0±6,9 10,9±4,7 11,9±2,3 10,1±1,1 118,9±6,2 1,98±0,03

4 – 36,7±1,3 58,3±2,0 3,7±1,1 20,5±2,1 6,5±0,8 86,0±1,8 2,45±0,04
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2 47,0±17,1 35,8±8,5 9,5±3,4 12,8±1,2 10,8±1,3 110,3±9,2 2,65±0,09
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насіння, а також середні показники маси 
1000 насінин, є середньостиглими, з висо-
ким умістом флавоноїдів.

Якщо отримані показники перевести 
в бали згідно із методикою на ВОС-тести 
(висота рослин, маса 1000 насінин) і допов-
неною нами градацією за діаметром куща, 
продуктивністю, вегетаційним періодом 
[10] та вмістом суми флавоноїдів, то отри-
маємо наведені результати (табл. 2).

За результатами інтегрованого оціню-
вання встановлено, що найбільшу суму 
балів отримали зразки п’ятого кластера —  
35 балів. До п’ятого кластера ввійшли сор-

тозразки нагідок лікарських: Радіо, Березо-
тіцька сонячна, Оранжевий блиск, та зразок 
Со-12-115. Характеристику сортозків за сі-
мома показниками наведено у таблиці 3.

Сортозразок Радіо може слугувати ви-
хідним матеріалом як середньоранній, що 
має середні показники продуктивності 
суцвіть і насіння. Зразок Со-12-115 може 
бути використаний як джерело добору або 
вихідним матеріалом, оскільки характери-
зується високою продуктивністю суцвіть 
та є пізньостиглим. Серед перелічених 
слід виокремити сортозразок Березотіць-
ка сонячна як середньорослий, з середнім 

Таблиця 2
Інтегрована оцінка шести кластерів колекційних зразків нагідок за комплексом ознак

№ 
кластера

Висота 
рослин

Діаметр 
куща

Продуктивність 
суцвіть

Продуктивність 
насіння М

ас
а 

 
10

00
 н

ас
ін

ин

В
ег

ет
ац

ій
ни

й 
пе

рі
од Вміст  

суми 
флавоноїдів Сума, 

бали

Бали

1 3 3 5 5 5 5 3 29

2 3 5 3 3 3 5 5 27

3 3 5 5 5 5 5 5 33

4 3 7 1 7 3 3 7 31

5 3 5 5 5 5 5 7 35

6 3 5 3 5 5 5 7 32

Таблиця 3
Характеристика сортозразків п’ятого кластера за комплексом ознак

Назва  
зразка

Висота 
рослин,  

см

Діаметр 
куща, см

П
ро

ду
кт

ив
ні

ст
ь 

су
цв

іт
ь,

 г
 н

а 
 

1 
ро

сл
ин

у 

П
ро

ду
кт

ив
ні

ст
ь 

на
сі

нн
я,

 г
 н

а 
 

1 
ро

сл
ин

у

Маса 1000 
насінин, г

В
ег

ет
ац

ій
ни

й 
пе

рі
од

, д
іб

Вміст суми 
флавоноїдів, 

%

Радіо 42,2±3,4 41,4±7,5 12,4±0,7 12,6±0,7 11,3±0,8 105,0±3,0 2,19±0,25

Березотіцька 
сонячна 50,5±1,2 33,3±4,0 15,2±1,1 14,5±2,1 10,2±0,7 112,0±5,3 2,20±0,09

Оранжевий 
блиск 41,2±1,9 28,2±6,4 8,8±0,7 11,1±2,1 11,4±0,8 108,0±5,3 2,29±0,31

Со-12-115 49,3±3,2 33,1±2,1 15,3±1,3 4,8±0,6 9,5±0,3 122,0±3,6 2,33±0,55
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діаметром куща, високою продуктивністю 
суцвіть та середніми показниками за про-
дуктивністю насіння, масою 1000 насінин, 
а також як середньостиглий, з високим 
умістом флавоноїдів.

Отже, диференціація колекційних зраз-
ків нагідок за допомогою ВЕРХ та їх ін-
тегрованої оцінки за шістьма кластерами 
надала можливість виділити сортозразки 
Радіо, Со-12-115 і Березотіцька сонячна 
для подальшого селекційного процесу.

ВИСНОВКИ

За допомогою хімічного методу ВЕРХ 
встановлено 15 речовин, які належать до 

групи флавоноїдів, та визначено їх загаль-
ну кількість.

За результатами кластерного аналізу 
отриманих даних щодо вмісту флавоної-
дів 36 колекційних зразків нагідок розпо-
ділено на шість кластерів та наведено їх 
характеристику.

Згідно з проведеною інтегрованою 
оцінкою встановлено, що найбільшу суму 
балів отримали зразки п’ятого кластера —  
35 балів.

За господарсько цінними ознаками ви-
ділено сортозразки нагідок лікарських п’я-
того кластера: Радіо, Березотіцька сонячна, 
Оранжевий блиск та зразок Со-12-115.
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Т.П. МУДРАК, Г.В. КОРОТЄЄВА, В.П. ПОЛІЩУК

Родина Cactaceae Juss., згідно із кла-
сифікаціює (Mizrahi et al., 1997), налічує 
близько 220 родів та 3000 видів рослин. 
Кактуси з моменту свого відкриття у XV ст.  
завоювали велику популярність серед бота-
ніків, колекціонерів та садівників завдяки 

незвичному і декоративному зовнішньому 
вигляду.

Вченими було доведено, що кактуси 
також мають безліч корисних властивос-
тей. Завдяки високому вмісту алкалоїдів 
та інших біологічно активних речовин как-
туси широко застосовуються в медицині та 
фармацевтичній промисловості (Anoop A. 

УДК 578.85/86

ВІРУСНІ ХВОРОБИ КАКТУСІВ (CACTACEAE JUSS.)
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1 Інститут продовольчих ресурсів НААН
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Наведено основні біологічні характеристики вірусів, що уражують рослини родини  
Cactaceae Juss., їх географічне поширення та історію відкриття деяких видів. Описа-
но генетичні відмінності деяких азіатських та європейських ізолятів потексвірусів 
та особливості розвитку моно- та коінфекції у різних видів кактусів. Розглянуто 
практичне значення кактусових для квітникарської галузі та наведено приклади ви-
користання (у медицині та фармацевтичній промисловості) біологічно активних ре-
човин, виділених з цих рослин. Обґрунтовано, що окрім вжиття агротехнічних заходів, 
обов’язковою ланкою системи захисту від вірусних хвороб кактусів має бути своєчасне 
застосування сучасних методів їх діагностики та встановлення різноманіття вірусів, 

що циркулюють в колекціях наукових установ.

Ключові слова: віруси кактусів, Х-вірус кактуса.
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Shetty et al., 2012). У офіційній медицині 
кактуси використовують для лікування 
серцево-судинних, невралгічних захворю-
вань. Наприклад, екстракт пелюсток і сте-
бел селеніцереуса (Selenicereus grandiflorus) 
має спазмолітичну дію і підсилює крово-
постачання. Сік опунції звичайної (Opun- 
tia vulgaris) проявляє в’яжучу дію за розла-
дів кишечника. Слизовий сік деяких видів 
опунції допомагає у разі хвороб печінки, 
а витяжка з коріння має сечогінні власти-
вості. Британські фармакологи вказують 
на кровоспинну і ранозагоювальну дію 
препаратів опунції, а також рекомендують 
їх для лікування аденоми передміхурової 
залози. Екстракт рослин O. streptacantha 
може знижувати рівень ліпідів і вміст цук-
ру в крові, що надає змогу використову-
вати його під час лікування діабету. Увагу 
психіатрів і психотерапевтів, як і раніше, 
привертає алкалоїд мескалін, що міститься 
в Lophophora williamsii, як можливий засіб 
для лікування психічних розладів. Крім 
психотропної дії, у цієї рослини виявлено 
антисептичні, протизапальні й тонізуючі  
властивості.

Значне різноманіття кактусів, їх різко 
відмінні еколого-біологічні особливості 
спричиняють низку труднощів, насамперед 
щодо вирощування цих рослин у захище-
ному ґрунті.

Оскільки рослини кактусів часто роз-
множуються вегетативно і роками розмі-
щуються в одному приміщенні, вони мо-
жуть бути резервуарами для різноманітних 
патогенів. Серед різноманіття захворювань 
кактусів особливе занепокоєння виклика-
ють ті, що мають вірусну природу. Знижен-
ня декоративності та якості рослин как-
тусових, що вирощуються в промислових 
масштабах, унаслідок вірусного ураження 
може зробити культуру нерентабельною 
та скоротити видовий склад колекцій. Не-
зважаючи що роботи із вивчення вірусів 
кактусів з’явилися ще в 50-х роках минуло-
го століття, ця проблема ще й досі містить 
безліч «білих плям» і є актуальним пред-
метом наукових досліджень.

Вперше симптоми вірусного ураження 
кактусів були описані у 1955 р. (Amelunxen, 

1955). Було виділено та охарактеризовано 
Х-вірус кактуса (Cactus virus X, CVX). Цей 
вірус належить до родини Alphaflexiviridae 
роду Potexvirus. Віріони CVX — гнучкі, без 
оболонки, як правило, звивисті, з модаль-
ною довжиною 520 нм і діаметром 13 нм, 
мають центральний канал. Пізніше було 
доведено, що геномом вірусу є молекула 
лінійної одноланцюгової РНК позитивної 
полярності, 5’-кінець якої кеповано, а на  
3’-кінці розміщується полі-(А) послідов-
ність (Milicic еt al., 1966). Геном складаєть-
ся з 6614 нтд і має сім відкритих рамок зчи-
тування (ORF). Організація геному CVX 
є аналогічною до інших потексвірусів: у 
ORF 1 закодовано інформацію про вірус-
ну репліказу з метилтрансферазним, гелі-
казним і полімеразним мотивами. Дві від-
криті рамки зчитування (ORF 6 і ORF 7)  
розташовуються окремо — всередині ORF 1.  
Три відкриті рамки зчитування, що пере-
криваються (ORF 2, 3 і 4), утворюють по-
трійний блок генів, характерний для потек-
свірусів, і кодують білки з молекулярною 
масою 25, 12 і 7 кД відповідно. Ці білки є 
необхідними для транспорту вірусу між 
клітинами; а ORF 5 кодує білок оболонки 
з молекулярної масою 24 кД.

Перебіг захворювання, обумовленого 
CVX, у рослин Opuntia vulgaris, Austrocy-
lindropuntia cylindrica, Pereskia saccharosa,  
Schlumbergera bridgesii, Epiphyllum sp., Cere-
us sp., Echinopsis sp., Zygocactus sp., Ferocac- 
tus acanthodes, Echinocereus procumbens часто 
буває безсимптомним (Lastra еt al., 1976). 
Крім кактусів, вірус здатний уражувати 
рослини родин Amaranthaceae, Caryophyl-
laceae та Chenopodiaceae.

Як правило, за ураження кактусів ві-
русами симптомів інфекції не спостеріга-
ється (Bercks, 1971), проте іноді можуть 
виникати чіткі зовнішні ознаки ураження. 
Так, у 1974 р. у процесі встановлення CVX-
інфекції у рослинах Ferocactus acanthodes у 
Сан-Бернардіно (штат Каліфорнія, США) 
була відмічена поява на стеблах рослин 
симптомів у вигляді кілець, некрозів, сис-
темної крапчастості та деформації стебел. 
Було встановлено, що інфікування CVX 
ягідного кактуса Ferrocactus sp. може спри-
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чиняти деформацію тканин, сформованих 
після ураження, та карликовість (Attathom 
еt al., 1978). Ураження кактусів Oputina 
ficus-indica CVX у Тайвані зумовлювало по-
яву невеликих хлоротичних плям на стеб-
лі та уповільнення росту рослин (Chessin, 
2002).

Унаслідок зараження кактусів CVX від-
бувається утворення великих спірале- або 
веретеноподібних включень, переважно у 
зовнішніх шарах клітин інфікованих рос-
лин. Такі включення легко відрізнити від 
кристалічних і сферичних включень окса-
лату кальцію, виявлених в епідермальних 
шарах стебла Opuntia sp. За ураження CVX 
може спостерігатися поява включень, поді-
бних до перерваних веретен, спіралей, кі-
лець, ниток, багатогранників та X-тіл (Бой-
ко та ін., 1972). Такі включення можуть 
мати діагностичне значення за відсутності 
у рослин зовнішніх симптомів ураження 
(Attathom еt al., 1978).

З рослин Zygocactus sp. було виділено 
ізолят вірусу B1, який був морфологічно 
і серологічно подібний до вірусу кактуса, 
описаного раніше (Brandes еt al., 1959). 
Пізніше вчені запропонували вживати на-
зву «Х-вірус кактусу» для всіх ниткува-
тих вірусів кактусів, подібних до Х-вірусу 
картоплі — (Potato virus X, PVX) (Brandes 
еt al., 1962).

У 1966 р. було визначено, що ізоляти 
CVX проявляли різну вірулентність у рос-
линах (Milicic еt al., 1966). Вченими також 
було встановлено, що досліджені ізоляти 
CVX були подібні за морфологією, але від-
різнялися серологічно. Так, ізолят B1, ви-
ділений із Zygocactus sp., і чотири ізоляти з 
Opuntia sp. були серологічно спорідненими. 
Поряд із тим ізолят K11 з рослини Schlum-
bergera bridgesii та ізолят CC10 з Opuntia 
sp., виявлені у США, мали лише віддалену 
серологічну спорідненість з іншими ізо-
лятами CVX. Тому була висловлена дум-
ка, що штами CVX B1, K11 і СС10 слід 
розглядати як окремі види вірусів: Х-ві-
рус опунції (Opuntia virus X, OpVX), Х-ві-
рус шлюмбергери (Schlumbergera virus X,  
SchVX) та Х-вірус зигокактуса (Zygocactus 
virus X, ZyVX) (Milicic еt al., 1966).

Перше повідомлення про OpVX дату-
ється 1962 р. Вірус був ідентифікований 
у рослин Opuntia basilaris (Chessin еt al., 
1962). Перебіг захворювання, зумовленого 
OpVX, у рослин Opuntia vulgaris та Austro-
cylindropuntia cylindrica часто буває без-
симптомним (Duarte еt al., 2008). Проте 
за експериментального ураження рослин 
Opuntia виникають місцеві некротичні ре-
акції на їх стеблах.

Пізніше з гібрида різдвяного кактуса 
(Zygocactus X Schlumbergera) без видимих 
симптомів ураження виділили вірус зиго-
кактуса (Zygocactus virus, ZyV), який серо-
логічно відрізнявся від CVX (Casper еt al., 
1969).

У 1972 р. було встановлено інший по-
тексвірус — ZyVX, ізольований з рослин 
Zygocactus truncatus у Міссоулі (штат Мон-
тана, США). У рослин Zygocactus truncatus 
симптоми ураження проявлялися у вигляді 
почервоніння пагонів (Giri, 1983). Цей ві-
рус відрізнявся від B1 ізоляту CVX і ZyV 
за колом рослин-хазяїв і був віддалено 
серологічно споріднений з PVX і CVX, за 
винятком ZyV (Giri, 1983). Наразі не існує 
даних щодо нуклеотидних послідовностей 
ZyVX або ZyV, тому таксономічний статус 
цих двох вірусів залишається остаточно 
не визначеним. Слід зауважити, що ZyV у 
більш пізніх роботах фігурує під назвою 
SchVX (Casper еt al., 1969). Також цей ві-
рус був виявлений у Європі та Бразилії 
(Sanches еt al., 2015).

За порівняння повних нуклеотидних 
послідовностей OpVX (AY366209), ZyV 
(AY366208) та SchVX (AY366207) було 
встановлено, що вони значно відрізняють-
ся один від одного (<67% ідентичності) і 
не можуть бути різними штамами одного 
виду (Koenig еt al., 2004). Було вирішено 
зберегти назви, прикріплені до послідов-
ностей, і у майбутньому розглядати їх як 
п’ять споріднених видів у межах роду.

У Тайвані 2007 р. у зразках рослин 
пітайї (Hylocereus sp.) було встановлено 
наявність антигенів CVX. Проте під час 
проведення ПЛР-аналізу був отриманий 
неспецифічний фрагмент розміром 150 п.н.,  
а не очікуваний фрагмент кДНК CVX  
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(Lu, 2007). Подальші дослідження дали 
змогу отримати подібний фрагмент для 
ZyVX. З пітайї було отримано і охарактери-
зовано вірусний ізолят, що отримав назву 
ZyVX-P39 (Mao еt al., 2007). Інший зразок 
пітайї, який також тестували на наявність 
CVX, окрім фрагмента кДНК CVX, дав не-
сподіваний продукт зворотно-транскрип-
ційної полімеразної ланцюгової реакції 
(ЗТ-ПЛР) — 300 п.н. (Lu, 2007). Резуль-
тати секвестрування засвідчили, що цей 
фрагмент кДНК не відповідав нуклеотид-
ним послідовностям геному CVX або ZyVX, 
але послідовність мала високу подібність 
до інших потексвірусів. Згідно з крите-
ріями роду Potexvirus P37, ізолят був ви-
значений як Х-вірус пітайї (Pitaya virus X,  
PiVX).

Отже, нині відомо п’ять вірусів з роду 
Potexvirus родини Alphaflexiviridae, які ура-
жують кактуси: Cactus virus X, Opuntia virus 
X, Schlumbergera virus X, Zygocactus virus X 
та Pitaya virus X (Adams еt al., 2004).

Останнім часом з’являються повідо-
млення не лише про моноінфекцію какту-
сів, спричинену одним вірусом, але і про 
випадки змішаної інфекції CVX, OpVX, Sc-
hVX і ZyVX за різних комбінацій. Зокрема, 
в Бразилії за змішаної інфекції у кактусо-
вих (OpVX + CVX — у Opuntia tuna; CVX 
+ PiVX — у Hylocereus undatus та SchVX + 
CVX — у Schlumbergera truncate) були за-
реєстровані симптоми мозаїки і хлоротичні 
плями (Duarte еt al., 2008). Отже, зовнішні 
прояви вірусної інфекції у кактусів можуть 
залежати не лише від умов навколишнього 
природного середовища, а й від наявності 
змішаної інфекції.

У США 1961 р. було виявлено новий 
вірус кактусів (Milbrath, 1961). Першим 
і єдиним ізометричним вірусом, який ви-
явили у видах родини кактусових, є ві-
рус кактуса сагуаро (Saguaro cactus virus, 
SgCV), що належить до роду Carmovirus 
родини Tombusviridae. Вірус кактуса сагу-
аро спочатку був виділений з кактусів, що 
вирощувалися в захищеному ґрунті (Mil-
brath, 1972), а в 1965 р. — з дикорослих 
кактусів Carnegiea gigantea у штаті Арізона, 
США (Bourque еt al., 1998), а саме, 52 осо-

бини зі 131 кількості відібраних рослин, 
тобто 40% були інфіковані SgCV. Цей вірус 
має такі характеристики: віріони без обо-
лонки, мають ізометричний тип симетрії. 
Діаметр вірусної частки становить 32 нм. 
Геном — лінійна одноланцюгова молекула 
РНК позитивної полярності, довжиною 
3879 нтд (Weng еt al., 1997). Вона містить 
п’ять відкритих рамок зчитування: P26, 
P37, P6, P9 і P86, розташованих у напрям-
ку — від 3’-кінця до 5’-кінця, що відповід-
но кодують п’ять основних поліпептидів 
масою 26, 37, 6, 9 і 86 кД. Білки масою 6 і  
9 кД є білками руху, 26 і 86 — відповідають 
за реплікацію вірусу, а білок масою 37кД 
є капсидним. Здебільшого віріони нако-
пичуються у відростках, квітах та плодах 
кактусів. У природних умовах уражуються 
рослини Carnegiea gigantea та Chamaecereus 
sylvestrii. Перебіг захворювання, як прави-
ло, безсимптомний.

Окрім потексвірусів та кармовірусів, 
описано чотири тобамовіруси, що здатні 
уражувати кактуси. Вірус опунції Сам-
монса (Sammons Opuntia tobamovirus, SOV) 
став першим тобамовірусом, виявленим у 
кактусах. Цей вірус було виявлено 1961 р.  
у рослинах Opuntia engelmannii, штат Арі-
зона (Sammons, 1961). Він належить до 
роду Tobamovirus, родини Virgaviridae. Ві-
ріони мають паличкоподібну форму, без 
оболонки, довжиною 317 нм і діаметром 
18 нм. Перебіг розвитку інфекції, спри-
чинений цим вірусом, у Opuntia engelman-
nii та деяких інших видах Opuntia — без-
симптомний. Хоча амінокислотний склад 
капсидного білка досліджено, нуклеотидна 
послідовність цього вірусу досі не встанов-
лена (Gibbs, 1977).

Високопатогенний штам вірусу тютю-
нової мозаїки (Tobacco mosaic virus, TMV) 
був виділений з дикорослого кактуса Op-
untia basilaris у штаті Арізона (Giri еt al., 
1975). Отримана антисироватка до цього 
вірусу позитивно прореагувала із звичай-
ним штамом TMV. Реакція рослин-індика-
торів на ураження цим вірусом була такою: 
жовта плямистість — Nicotiana sylvestris і 
системна інфекція — Chenopodium quinoa, а 
у виду Nicotiana glutinosa, Nicotiana tabacum 
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«Xanthi-nc» та Datura stramonium цей пато-
ген викликав розвиток локальних уражень, 
подібно до штаму U-1 ВТМ. За допомо-
гою методу біологічного тестування було 
встановлено, що цей вірус є новим штамом 
TMV, а саме — штамом вірусу тютюнової 
мозаїки, який уражує кактус Opuntia basi-
laris (Beavertail cactus strain of TMV).

У 2006 р. у Кореї було виявлено вірус 
помірної крапчастості кактусів (Сactus mild 
mottle virus, CMMоV). Вірус було виділено з 
рослини Gymnocalycium mihanovichii, при-
щепленої на Hylocereus trigonus (Min еt al., 
2006). Усі інфіковані екземпляри мали різ-
ні симптоми: прищепа — мозаїку, а підще- 
па — кільцеву плямистість вздовж стебла. 
За допомогою імуноблотингу було проде-
монстровано, що цей вірус не є серологічно 
спорідненим із SOV. Було визначено повну 
нуклеотидну послідовність геному CMMoV. 
Під час проведення філогенетичного ана-
лізу генів, що кодують вірусну репліказу 
і транспортний білок CMMoV, було про-
демонстровано зв’язок цього вірусу з тоба-
мовірусами, що інфікують огірки. Пізніше 
за результатами дослідження гена капсид-
ного білка було встановлено тісний зв’язок  
CMMoV з тобамовірусами хрестоцвітих 
і пасльонових (Min еt al., 2009). Нині  
CMMoV відносять до некласифікованих 
представників роду Tobamovirus родини  
Virgaviridae. Єдиний штам вірусу CMMoV-Kr  
знайдено у Кореї.

У 2011 р. з рослини Aporcactus flagel-
liformis вчені (Kim еt al., 2012) виділили 
некроз-асоційований вірус апорокактуса 
плетеподібного (Rattail cactus necrosiss- 
assotiated virus, RCNaV). Він спричинив не-
кротичні ушкодження рослин. Геном вірусу 
був повністю секвестрований. Встановлено, 
що вірус належить до некласифікованих 
представників роду Tobamovirus.

Незважаючи що вірус кактуса 2 (Cactus 
virus 2, CV-2) було вперше описано ще у 
1959 р. (Brandes and Wetter, 1959), однак 
і натепер деякі властивості цього вірусу 
залишаються неохарактеризованими. CV-2 
належить до роду Carlavirus родини Beta-
flexiviridae. За своїми характеристиками 
вірус подібний до типових представників 

роду (Fauquet еt al., 2005). Довжина вірі-
онів становить 650 нм, діаметр — 12 нм.  
Геном представлено однією лінійною мо-
лекулою РНК позитивної полярності. Пе-
ребіг ураження, зумовленого CV-2, є без-
симптомним, проте іноді симптоми можуть 
проявлятися залежно від сезону.

Крім вірусів, що мають геном РНК по-
зитивної полярності, кактуси також ура-
жуються двома видами роду Tospovirus: 
вірусом некротичної плямистості баль-
заміну (Impatiens necrotic spot virus, INSV) 
(Hausbeck еt al., 1991) і вірусом плямис-
того зів’янення томатів (Tomato spotted wilt 
virus, TSWV) (Blockley еt al., 2001).

У 1991 р. під час огляду теплиць в штаті 
Пенсільванія (США) у зразках кактусів 
Schlumbergera truncata з помірними симп-
томами вірусного ураження (хлороз, тем-
но-зелені плями, некрози та спотворення  
стебла) або за їх візуальної відсутності 
було виявлено два штами TSWV (Haus- 
beck еt al., 1991).

Віріони TSWV мають округлу форму, 
ізометричного типу симетрії, без помітних 
капсомерів, з ліпідною оболонкою, діаме-
тром 85 нм. Геном представлено лінійною 
одноланцюговою РНК негативної поляр-
ності, що складається з трьох сегментів:  
S (2,9 тис. пар основ), М (5,4) і L (8,9 тис. 
пар основ). Сегменти M і S є амбісенсови-
ми. Вірус має широке коло рослин-хазяїв, 
уражує більш ніж 900 видів рослин. Пере-
дається механічно інокуляцією, щеплен-
ням, за допомогою векторів — комах (пер-
систентно), зокрема Thrips tabaci, T. setosus, 
T. parmi, Frankliniella schultzei, F. occidentalis, 
F. fusca і Scirtothrips dorsalis; Thysanoptera. 
Розповсюджений у всьому світі.

У лютому 2001 р. у Великій Британії 
було описано інфікування рослин Opun-
tia sp. вірусами з роду Tospovirus (Blockley  
еt al., 2001). У близько 80% 15-місячних 
рослин Opuntia microdasys var. albata спо-
стерігалася поява маленьких (2–4 мм) 
та великих (1–2 см) некрозів на стеблах. 
Оскільки розплідник, де вирощувалися 
кактуси, був уражений квітковими трипса-
ми (Frankliniella occidentalis), зразки рослин 
Opuntia microdasys var. albata були переві-
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рені методом ELISA на наявність антигенів 
тосповірусів (TSWV і INSV), які передають-
ся цим вектором. Крім того, ураження как-
тусів INSV було підтверджене з допомогою 
RT-PCR за використання INSV-специфіч-
них праймерів.

Віріони INSV — ізометричні, мають обо-
лонку, становлять 85 нм у діаметрі, округлі, 
без помітних капсомерів. Симптоми інфек-
ції кактусових, зумовленої INSV, подібні 
до тих, що виникають за ураження TSWV. 
В інфікованих рослин спостерігається за-
тримка росту, чорні або коричневі плями 
на стеблах. Передається вірус за допомо-
гою вектора Frankliniella occidentalis, часто 
разом із TSWV.

У 2012 р. у Мексиці було описано появу 
вірусоподібних симптомів у рослин Opuntia 
ficus-indica: потовщення стебла та мозаїка. У 
подальшому з кладодій опунції були виділе-
ні частки у формі гнучких ниток довжиною 
900–1700 нм. Виділений інфекційний агент 
за результатами біологічного тестування, 
електронної мікроскопії, аналізу наявності 
2-л форм РНК та ЗТ-ПЛР було ідентифі-
ковано як фітопатогенний вірус. Проте цей 
вірус не належав до відомих вірусів какту-
сових з родів Tobamovirus, Potyvirus та Potex-
virus (Suaste-Dzul еt al., 2012).

Отже, на сьогодні відомо 13 різновидів 
вірусів, що уражують рослини родини Ca-
ctacea Juss.: п’ять — із роду Potexvirus (CVX, 
OpVX, SchVX, ZyVX і PiVX), чотири — To-
bamovirus (SOV, TMV, CMMoV і RCNaV), 
по одному — із роду Carlavirus (CV-2) та 
Carmovirus (SgCV) і два — із роду Tospovirus 
(TSWV і INSV). Серед вірусів, що уражують 
кактусові, найбільш дослідженими є по-
тексвіруси.

Залишаються нез’ясованими чинники 
формування аномалій (кристатних та мон-

строзних форм) у різних видів кактусів, 
чим може бути вірусна інфекція (Cai еt 
al., 2002). Так, частки, подібні до вірусних, 
були ідентифіковані у екземплярах з «від-
ьмовими метлами» рослини Opuntia tuna, 
хоча раніше вважали, що монстрозність 
(надмірне формування пагонів) у цієї рос-
лини спричинено мікоплазмою — Spiro-
plasma sp. (Casper еt al., 1970).

Вірусні захворювання є серйозною за-
грозою у вирощуванні лікарських рослин, 
оскільки завдають їм подвійної шкоди: 
зумовлюють істотне зменшення врожаїв 
через пригнічений розвиток уражених рос-
лин, а також значні зміни вмісту та складу 
біологічно активних речовин, що своєю 
чергою призводить до погіршення якості, 
тобто фармакологічної цінності сировини 
(Міщенко та ін., 2009).

ВИСНОВКИ

Слід наголосити, що на сьогодні, на 
жаль, досі не запропоновано ефективних 
засобів боротьби з вірусними інфекціями. 
Іноді, нехтуючи санітарно-епідемічними 
нормами, колекціонери не вилучають ві-
рус-інфіковані рослини, що спричиняє 
зниження якості всієї колекції. До того 
ж вегетативне розмноження кактусів, що 
здійснюється без вірусологічного нагля-
ду, може призвести до неконтрольовано-
го поширення інфекції і, як наслідок, до 
збільшення в колекціях уражених вірусами 
особин. Проте цінність колекції кактусів 
визначається не лише її видовим складом, 
але й утриманням у ній рослин, вільних від 
вірусних патогенів. Саме тому своєчасне 
виявлення вірусів та постійний контроль 
стану популяцій цих культур є обов’язко-
вою ланкою системи їх захисту від патоге-
нів наведеної групи.

ВІРУСНІ ХВОРОБИ КАКТУСІВ (CACTACEAE JUSS.)
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Досліджено вплив вологості ґрунту на вміст біологічно активних речовин у сухих ко-
ренях з кореневищами валеріани лікарської за культивування рослини із застосуванням 
краплинного зрошення. Встановлено можливість отримання якісного врожаю сировини 
валеріани за однорічного вирощування. Доведено, що застосування краплинного зро-
шення забезпечує отримання сухих коренів з кореневищами із умістом екстрактивних 
речовин на рівні 35,87–39,54%, ефірної олії — 5,7–6,4 мл/кг та суми сесквітерпенових 
кислот — 0,23–0,30% залежно від вологості ґрунту. Вміст усіх трьох біологічно ак-
тивних речовин відповідає вимогам Державної фармакопеї України та Європейської 

Фармакопеї.

Ключові слова: валеріана лікарська, краплинне зрошення, корені із кореневищами, 
якість сировини.

Згідно з даними державної служби ста-
тистики, в Україні вирощують 50 видів 
рослин, сировину яких використовують у 
виробництві лікарських засобів. Надзем-
ні та підземні органи, квіти і плоди цих 
видів рослин містять біологічно активні 
речовини, які позитивно впливають на ор-
ганізм людини. Ґрунтово-кліматичні умо-
ви Лівобережного Лісостепу є особливо 
сприятливими для накопичення корисних 
діючих речовин у сировині за вирощування 
багатьох лікарських видів, що підтверджу-
ється високим попитом на цю продукцію 
як на вітчизняному, так і на світовому фар-
мацевтичному ринку. Зміни клімату, що 
спостерігаються впродовж останніх років, 
ускладнюють вирощування низки тради-
ційних лікарських культур та гальмують 
розширення асортименту культивованих 
лікарських рослин. Основним ускладню-
ваним чинником є дефіцит ґрунтової во-
логи у критичні періоди росту та розвитку 
переважної більшості видів. Тривалі по-
сушливі періоди на фоні високих темпе-
ратур спричиняють зрідження посівів, а 

подекуди — навіть повну їх загибель. Особ-
ливо потерпають від кліматичних змін во-
логолюбні види. Тому вирощування такої 
культури, як валеріана лікарська (Valeriana 
officinalis L.) без застосування зрошення 
фактично неможливе. В Україні впродовж 
останніх років спостерігається стійка не-
стача вітчизняної сировини V. officinalis —  
коренів з кореневищами, яку компенсують 
імпортованою з Китаю, Польщі, Індії та 
інших країн [4, 6, 7].

Відомо, що в сировині V. officinalis міс-
титься понад 150 різноманітних сполук, 
але жодна з них не була визначена для її 
коренів як основна діюча біологічно-ак-
тивна речовина. Дослідження виділених 
складових компонентів не змогли повніс-
тю пояснити багатогранну фармакологічну 
дію кореня валеріани. Припускається мож-
лива синергічна дія кількох компонентів, 
проте це питання і досі залишається дис-
кусійним. Незважаючи на це, валеріану 
лікарську включено до фармакопей усіх 
країн світу. Саме цей нормативний доку-
мент регламентує якість її сировини. Нині 
у сировині V. officinalis контрольованим є 
вміст екстрактивних речовин, ефірної олії 
та суми сесквітерпенових кислот, на чому 
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наголошується у нормативних документах 
України та Європи [3, 4, 8].

Зважаючи на дедалі зростаючі чинники 
ризику вирощування цієї цінної лікарської 
культури, Дослідною станцією лікарських 
рослин ІАП НААН спільно з Інститу-
том водних проблем і меліорації НААН 
упродовж 2012–2015 рр. було проведено 
дослідження — вирощування валеріани 
лікарської із застосуванням краплинного 
зрошення.

Метою роботи було удосконалити тра-
диційну технологію вирощування валері-
ани лікарської шляхом оптимізації водно-
го режиму за краплинного зрошення для 
отримання сировини — сухих коренів із 
кореневищами, якість якої відповідатиме 
фармакопейним вимогам.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Роботу виконували методом польових 
та лабораторних досліджень відповідно до 
існуючих стандартів та рекомендованих 
методик [10–14]. Ґрунт дослідного поля —  
чорнозем глибокий малогумусний, легкий 
за гранулометричним складом, з серед-
ньокислою реакцією ґрунтового розчину, 
схильний до запливання та утворення ґрун-
тової кірки. Забезпечення ґрунту основ- 
ними елементами живлення: рухомим фос-
фором — дуже високе, обмінним калієм —  
підвищене. Вміст обмінного кальцію — під-
вищений, магнію — високий, рухомої сір-
ки — низький. За сумою солей ґрунт від- 
носиться до незасолених (сума солей — 
0,03–0,04%). За вмістом солей пороги ток-
сичності не перевищені.

Під час виконання наукових досліджень 
використовували методичні підходи, які 
застосовуються у вітчизняній практиці на 
сільськогосподарських культурах та в лі-
карському рослинництві. Відбір рослинних 
зразків, біометричні виміри та фенологічні 
спостереження здійснювали згідно зі стан-
дартами та рекомендаціями [10, 14]. Якість 
сировини (вміст ефірної олії та екстрак-
тивних речовин) визначали у лабораторії 
відділу фітохімії ДСЛР, уміст сесквітер-
пенових кислот — методом рідинної хро-
матографії згідно із методикою Державної 

фармакопеї України (ДФУ) та Європей-
ської Фармакопеї (ЕФ) [1, 2].

Згідно із вимогами ДФУ, сировина ва-
леріани лікарської (сухі корені з корене-
вищем) повинні містити: ефірної олії — не 
менше 3 мл/кг (не подрібнена сировина), 
не менше 2 мл/кг (подрібнена сировина), 
екстрактивних речовин — не менше 25% та 
суми сесквітерпенових кислот — не менше 
0,10% (не подрібнена сировина) і не менше 
0,07% (подрібнена сировина), у перерахун-
ку на валеренову кислоту і суху сировину.

Згідно з вимогами ЄФ, сухі корені з 
кореневищем валеріани лікарської повинні 
містити: ефірної олії — не менше 4 мл/кг та 
суми сесквітерпенових кислот — не менше 
0,17%, у перерахунку на валеренову кис-
лоту і суху сировину (для не подрібненої і 
подрібненої відповідно).

До схеми досліду входили варіанти 
зрошення із різним рівнем передполивної 
вологості ґрунту (РПВҐ) — 70, 80 і 90% від 
найменшої вологоємності (НВ). Контроль-
ним був варіант без зрошення. Вологість 
ґрунту контролювали тензіометричним 
методом [5].

Дослідні ділянки були закладені в літ-
ньо-осінній період, сівбу проводили овоче-
вою сівалкою точного висіву «Клен-2.8», 
норма висіву — 8 кг/га насіння валеріани 
сорту Україна за ширини міжрядь: 60 см —  
традиційна технологія вирощування; 60 + 
30 см — із застосуванням краплинного зро-
шення. Збір урожаю здійснювали у першу 
декаду жовтня, через рік після сівби. Також 
відбирали зразки для аналізу якості сиро-
вини впродовж вегетації для встановлення 
динаміки накопичення біологічно-актив-
них сполук.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

За результатами дослідження впливу 
вологості ґрунту на якість сировини вста-
новлено, що максимальний уміст екстра-
ктивних речовин був у варіанті з РПВҐ 
80% НВ, який становив 39,54%. Підвищен-
ня вологості ґрунту впродовж вегетації до 
90% НВ спричинило зниження цього по-
казника на 3,1%. Сировина, вирощена за 
природного зволоження ґрунту (контроль) 
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містила 36,27% екстрактивних речовин, що 
перевищувало відповідний показник лише 
варіанта з підтриманням вологості ґрунту 
на рівні 70% НВ. За дослідження впливу 
вологості ґрунту на вміст екстрактивних 
речовин у сухих коренях з кореневищами 
валеріани лікарської було встановлено, що 
застосування краплинного зрошення не зу-
мовлює зниження якості сировини за цим 
показником. Уміст екстрактивних речовин 
перевищував мінімальні вимоги вітчизня-
ної фармакопеї у розрізі всіх варіантів на 
10,87–14,54% ( табл. 1).

У ході досліджень також було встанов-
лено, що штучне зволоження кореневміс-
ного шару ґрунту сприяє інтенсивнішому 
накопиченню ефірної олії в коренях та ко-
реневищах валеріани лікарської порівняно 
з варіантом без зрошення. Підтримання во-
логості ґрунту на рівні 70% НВ забезпечи-
ло отримання сировини із вмістом ефірної 
олії на рівні 6,0 мл/кг, що перевищувало 
контроль на 0,6 мл/кг. Підвищення воло-
гості ґрунту впродовж вегетації до 80% НВ 
спричинило зниження вмісту ефірної олії 
на 0,3 мл/кг. Найвищий її вміст (6,4 мл/кг)  
зафіксовано у варіанті за підтримання во-
логості ґрунту на рівні 90% НВ. Сухі корені 
із кореневищами, отримані за різних рівнів 
передполивної вологості за краплинного 
зрошення, відповідали вимогам ДФУ та 
ЄФ щодо вмісту ефірної олії.

Останнім часом фармацевтичні компа-
нії під час закупівлі сировини валеріани 
лікарської найбільшу увагу приділяють 

вмісту суми сесквітерпенових кислот як 
основного показника автентичності і якості 
сировини — сухих коренів із кореневищем. 
Результати аналізу, отримані методом рі-
динної хроматографії, свідчать, що сиро-
вина, зібрана в контрольному варіанті (без 
зрошення), мала мінімально допустимий 
уміст сесквітерпенових кислот — 0,17%, 
згідно з вимогами ЄФ. Підтримання во-
логості ґрунту впродовж вегетації на рівні 
70% сприяло максимальному підвищенню 
вмісту цих речовин до 0,30% (рис. 1), що 
перевищувало відповідний контрольний 
показник на 0,13%. Підвищення вологості 
ґрунту у межах 80–90% НВ сприяло під-
вищенню вмісту сесквітерпенових кислот 
на 0,6–0,9% порівняно з контролем та — 
знижувало вміст компонента на 0,4–0,7% 
порівняно з варіантом РПВҐ 70% НВ. За-
галом, краплинне зрошення сприяло інтен-
сивнішому накопиченню суми сесквітерпе-
нових кислот сировиною, оскільки їх уміст 
перевищував мінімальні показники вимог 
ЄФ у межах 0,6–0,13%.

Отже, зважаючи на результати прове-
дених досліджень можна констатувати, що 
краплинне зрошення позитивно впливає 
на накопичення в сировині валеріани лі-
карської (сухих коренів з кореневищами) 
суми сесквітерпенових кислот, ефірної олії 
та екстрактивних речовин.

У лікарському рослинництві ефектив-
ність як окремих елементів, так і загалом 
технології вирощування оцінюється не 
лише валовим збором сировини і насіння, а 

Таблиця 1
Вплив рівнів передполивної вологості ґрунту (РПВґ) на вміст біологічно активних речовин  

у сухих коренях з кореневищами валеріани лікарської за краплинного зрошення

Варіанти досліду Вміст екстрактивних 
речовин, %

Вміст ефірної олії,  
мл/кг

Вміст суми  
сесквітерпенових кислот, %

Без зрошення (контроль) 36,27 5,4 0,17

РПВҐ — 70% НВ 35,87 6,0 0,30

РПВҐ — 80% НВ 39,54 5,7 0,23

РПВҐ — 90% НВ 36,53 6,4 0,26

НІР 0,47 0,2 0,02
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й за виходом біологічно активних речовин. 
Для визначення ефективності застосуван-
ня краплинного зрошення за вирощування 
валеріани лікарської виконували розра-
хунок виходу суми сесквітерпенових кис-
лот, ефірної олії та екстрактивних речовин 
(табл. 2). Розрахунок базувався на врожай-
ності культури в конкретному варіанті та 
за вмістом біологічно активних речовин в 
отриманій сировині, у перерахунку на 1 га. 
В ході досліджень встановлено, що вихід 
екстрактивних речовин із сухих коренів з 
кореневищами валеріани лікарської у ва-
ріанті без зрошення становив 761,7 кг/га, 
ефірної олії — 11,34 та суми сесквітерпе-
нових кислот — 3,57 кг/га. За підтриман-

ня вологості ґрунту на рівні 70% НВ ви-
хід екстрактивних речовин перевищував 
контроль на 69,5%, ефірної олії — на 91,2, 
сесквітерпенових кислот — на 202,5%. За-
вдяки підтриманню вологості ґрунту на рів-
ні 90% НВ було отримано найвищий вихід 
біологічно активних речовин: екстрактив-
них — 1863 кг/га, ефірної олії — 32,6, суми 
сесквітерпенових кислот — 13,26 кг/га,  
що перевищувало контроль на 144,6, 188,5 
та 271,4% відповідно. Отримані дані пере-
конливо свідчать про ефективність засто-
сування краплинного зрошення як за якіс-
ними, так і за кількісними показниками.

За вирощування валеріани лікарської 
найбільш трудомістким агрозаходом є ви-

Рис. 1. Хроматограма з визначення суми сесквітерпенових кислот (ацетоксивалеренова + 
валеренова кислоти) в сировині з рівнем передполивної вологості ґрунту (РПВґ) 70%

Таблиця 2
Розрахунковий вихід біологічно активних речовин з сировини валеріани лікарської залежно  
від рівнів передполивної вологості ґрунту (РПВґ) за краплинного зрошення (2013–2015 рр.)

Варіанти досліду

Вихід екстрактивних 
речовин Вихід ефірної олії Вихід суми 

сесквітерпенових кислот

кг/га %  
до контролю кг/га % до контролю кг/га %  

до контролю

Без зрошення 
(контроль)

761,7 100,0 11,3 100,0 3,57 100,0

РПВҐ — 70% НВ 1291,3 169,5 21,6 191,2 10,80 302,5

РПВҐ — 80% НВ 1621,1 212,8 23,4 207,1 9,43 264,1

РПВҐ — 90% НВ 1863,0 244,6 32,6 288,5 13,26 371,4

НІР 133,6 1,8 1,3
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копування коренів з кореневищами. Тра-
диційно збір сировини розпочинають на 
початку жовтня, і триває він до замерзання 
ґрунту. У ході досліджень важливим ета-
пом удосконалення технології вирощуван-
ня було встановлення впливу ранніх термі-
нів збору врожаю валеріани лікарської на 
якість сировини.

Для цього здійснювали відбір зразків у 
три етапи: перших декадах серпня, вересня 
та жовтня. Накопичення екстрактивних 
речовин відбувалося нерівномірно. Так, у 
серпні найбільший їх уміст сягав 33,31% у 
варіанті з природним зволоженням. Серед 
варіантів з краплинним зрошенням опти-
мальним був РПВҐ — 80% НВ, але він був 
дещо менший від контролю. У вересні тем-
пература повітря значно знижувалася, що 
зумовило інтенсивне накопичення екстра-
ктивних речовин під час росту та розвитку 
рослин. Максимальне їх значення досягло 
40,86% за підтримання вологості ґрунту на 
рівні 80% НВ, що перевищило контроль на 
3,04%. За підтримання найвищої вологості 
ґрунту (на рівні 90% НВ) уміст екстрактив-
них речовин сягав 33,12%, це пояснюється 
тим, що у цьому варіанті спостерігався най-
більший приріст біомаси рослин, а темп 
накопичення екстрактивних речовин від-
ставав. У жовтні різниця між варіантами 
вирівнялася, значення цього показника 
варіювали у межах 35,89–39,54% (рис. 2).

Найвищий уміст ефірної олії — 6,5– 
7,2 мл/кг (більше від контролю на 1,0– 
2,1 мл/кг) у варіантах за краплинного зро-
шення зафіксовано у вересні, чому також 
сприяли погодні умови (рис. 3).

У серпні зрошення негативно впливало 
на вміст ефірної олії у коренях рослин —  
найвищою якість сировини за компонент-
ним складом була у варіанті з природним 
зволоженням ґрунту. У період збору вро-
жаю (жовтень) корені з кореневищами 
відзначалися найвищим умістом ефірної 
олії (6,4%) у варіанті з РПВґ 90% НВ, на 
контролі цей показник був найнижчим —  
5,4%.

Отримані дані свідчать, що зволожен-
ня кореневмісного шару ґрунту шляхом 
застосування краплинного зрошення за 
різних РПВґ забезпечує отримання висо-
кого врожаю якісної сировини валеріани 
лікарської. Експериментально доведено, 
що збір сировини валеріани лікарської 
можна проводити у більш ранні терміни, 
адже вміст біологічно активних речовин 
у коренях із кореневищами за краплин-
ного зрошення — найвищий у вересні та 
жовтні. Впродовж всього часу досліджень 
із встановлення оптимальних термінів 
збирання врожаю у жодному з варіантів 
не було зафіксовано значення вмісту ді-
ючих речовин нижче від вимог ДФУ  
та ЄФ.

Рис. 2. Динаміка накопичення екстрактивних речовин у сухих коренях та кореневищах вале-
ріани лікарської залежно від вологості ґрунту (2013–2015 рр.)
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Рис. 3. Динаміка накопичення ефірної олії в сухих коренях та кореневищах валеріани лікар-
ської (2013–2015 рр.)
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ВИСНОВКИ

Застосування краплинного зрошення 
за вирощування валеріани лікарської, за-
лежно від рівня передполивної вологості 
ґрунту, забезпечувало отримання сухих 
коренів з кореневищами із вмістом екс-
трактивних речовин у межах 35,87–39,54% 
(за мінімально допустимого — 25%), ефір-
ної олії — 5,7–6,4 мл/кг (за мінімально 
допустимого — 4,0 мл/кг) та суми сескві-
терпенових кислот — 0,23–0,30% (за ви-
мог ЄФ не менше 0,17%). Уміст всіх трьох 
біологічно активних речовин відповідає 

вимогам ДФУ та ЄФ. Вирощування ва-
леріани лікарської в умовах зрошення за 
підтримання вологості ґрунту на рівні 
90% забезпечувало вихід діючих речовин 
з перевищенням контролю за вмістом екст-
рактивних речовин, ефірної олії та сескві-
терпенових кислот у 2,4; 2,9 та 3,7 раза 
відповідно. Отримані результати свідчать 
про ефективність вирощування валеріани 
лікарської за озимої сівби як однорічної 
культури та підтверджують, що застосуван-
ня краплинного зрошення не знижує якість  
її сировини.
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КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ЕФІРНОЇ ОЛІЇ У ФОРМАХ ВИДІВ ЧЕБРЕЦЮ ПОВЗУЧОГО І БЛОШИНОГО

Види чебрецю переважно є невисокими 
напівчагарниками, надземна маса яких у 
свіжому і сухому вигляді має сильний аро-
мат. Всі частини рослини містять ефірну 
олію, що локалізується у восьми-, чотири-, 
дво- і одноклітинних залозках, розміщених 
у всіх органах рослини: стеблі, листках, ві-
ночку, чашечці, приквітках [1].

Надземна частина рослин у період цві-
тіння, як і виготовлені на її основі препара-
ти, завдяки наявності фенолів мають анти-
бактеріальні властивості. Головною діючою 
речовиною чебрецю є ефірна олія, основні 
компоненти якої (тимол і карвакрол) ма-
ють антисептичні і фунгіцидні властивості 
[2]. Ефірна олія чебрецю є джерелом одер-
жання тимолу, що широко використову-
ється для дезінфекції слизової оболонки 
ротової порожнини і глотки; входить до 
складу рідини Гармана, яку застосовують 
в стоматологічній практиці як знеболю-
вальний засіб; антифунгальним засобом 
для лікування грибкових захворювань шкі-
ри [3]. За кордоном ефірну олію чебрецю 
використовують як основний компонент 
фітопрепаратів для лікування захворювань 
дихальних шляхів, лікування і дезінфекції 
ран, полегшення болів за захворювання на 

артрози, для виготовлення косметичних 
засобів [4].

Крім того, у рослині виявлено флавоно-
їди, які мають спазмолітичну дію, а також 
дубильні речовини, камедь, олеанову та 
урсулову кислоти, смоли, жири, глікозиди 
та інші речовини. Тритерпенові сполуки, 
отримані з відходів виробництва екстракту 
чебрецю у дослідах на тваринах, проде-
монстрували протиатеросклеротичу дію. 
Біологічно активні речовини, що містяться 
в рослині, стимулюють імунну та заспо-
кійливо діють на нервову системи, норма-
лізують обмін речовин, зокрема знижують 
цукор у крові [5].

Вивченню особливостей хімічного скла-
ду видів роду присвячено роботи вітчиз-
няних [1, 2, 6–8] і зарубіжних науковців 
[1, 4, 5, 9], які наголошують на певних за-
кономірностях формування кількісного 
і якісного складу ефірних олій залежно 
від ґрунтово-кліматичних умов зростан-
ня, видових особливостей представників 
роду Thymus тощо. Зокрема, у своєму дос-
лідженні С.П. Корсакова запропонувала 
математичну модель еколого-генетичного 
контролю біосинтезу тимолу в ефірній олії 
видів роду Тhymus [7].

Метою роботи є вивчення вмісту та 
складу ефірної олії у формах Thymus serpil-
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lum L. і Thymus pulegioides L., інтродукова-
них у Херсонській обл.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження проводили на базі Дер-
жавного підприємства «Дослідне госпо-
дарство «Новокаховське» Інституту рису 
НААН (Херсонська обл.). Матеріалом для 
досліджень слугували виділені інтродуко-
вані форми видів T. Pulegioides-2/6-07 та  
T. Serpillum-17-07 і 18-07.

Масову частку ефірної олії визначали 
методом гідродистиляції на апаратах Кле-
венджера із свіжозібраної сировини в пе- 
ріод масового цвітіння рослин [9].

Компонентний склад ефірної олії до-
сліджували на хроматографі Agilent Tech-
nology 6890 N з мас-спектрометричним 
детектором 5973 N. Умови та матеріали 
аналізу: хроматографічна колонка кварцо-
ва, капілярна НР 5MS; температура випар-
ника — 250°С; газ-носій — гелій; швидкість 
газу-носія — 1 мол/хв; введення проби з по-
ділом потоку 1/50; температура термоса —  
50°С з програмуванням 3°/хв — до 220°; 
температура детектора і випарника — 250°. 
Компоненти ефірних олій ідентифікува-
ли за результатами пошуку отриманих у 
процесі хроматографування мас-спектрів 
хімічних речовин, що входять до складу 
досліджуваних сумішей, з даними бібліоте-
ки мас-спектрів NIST02 (понад 174 000 ре- 
човин). Індекси утримання компонентів 
розраховували за результатами контроль-
них аналізів ефірних олій з набором нор-
мальних алканів [10].

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Зразки T. serpillum, інтродуковані в 
Державному підприємстві «Дослідне гос-
подарство «Новокаховське», отримано з 
Нікітського ботанічного саду (м. Ялта) 
у 1998 р. З насіння місцевої репродукції 
виділено дві форми, що відрізняються як 
за морфобіологічними ознаками, а саме, 
за габітусом: висотою рослини, формою, 
розмірами і забарвленням листкової плас-
тинки; термінами тривання фаз розвитку: 
цвітінням, плодоношенням, так і за вмістом 
і складом ефірної олії.

Форма T. serpillum-17-07: висота рос- 
лин — 20–25 см, листки супротивні, корот-
кочерешкові, видовжено-еліптичні — 12 мм 
завдовжки, 6 мм завширшки, світло-зелені; 
квітки — блідо-рожевого забарвлення, зі-
брані на кінцях пагонів у видовжені голо-
вчасті суцвіття. Початок цвітіння — 20.06.

Форма T. serpillum-18-07: висота рос-
лин — близько 20 см, листки супротивні 
короткочерешкові, еліптичні — 8 мм зав-
довжки, 6 мм завширшки, темно-зелені; 
квітки — яскраво-рожевого кольору, зібра-
ні на кінцях пагонів у видовжені головчасті 
суцвіття. Початок цвітіння — 17.06.

Серед генеративного покоління зраз-
ків T. pulegioides, отриманих з Національ-
ного ботанічного саду ім. М.М. Гришка  
(м. Київ), вирізняється форма T. pulegioi- 
des-2/6-07. Її рослини мають висоту 20– 
25 см, яйцевидні короткочерешкові лист-
ки завдовжки 15 мм, завширшки 8–10 мм. 
Квітки — від темно-рожевого до малино-
вого забарвлення, зібрані у головчасті су-
цвіття, які до кінця цвітіння видовжують-
ся. Початок цвітіння — 28.06.

У фазу масового цвітіння було здійсне-
но визначення масової частки ефірної олії 
у виділених формах видів T. serpillum та  
T. pulegioides.

У рослинах форми T. serpillum-17-07 ма-
сова частка ефірної олії становила 0,29% 
від маси свіжозібраних рослин, або 1,1% 
від маси повітряно-сухої сировини. У рос-
линах форми T. serpillum-18-07 цей показ-
ник виявився дещо нижчим — 0,18 та 0,67% 
відповідно.

Дослідження вмісту ефірної олії у рос-
линах форми T. pulegioides-2/6-07 засвідчи-
ло, що вміст цього компонента становить 
0,15% від маси свіжозібраної сировини, або 
0,56% від повітряно-сухої.

Ефірна олія, отримана із форм T. serpil-
lum, мала сильний пряний запах, що за ор-
ганолептичною оцінкою значно подібний 
до запаху ефірної олії T. Vulgaris. Встанов-
лено також компонентний склад ефірної 
олії досліджуваних форм, їх значення на-
ведено у таблиці. До складу олії входять 
монотерпени, сесквітерпени, а також тер-
пеноїди: спирти, феноли тощо.

Л.В. СВИДЕНКО, Л.А. ГЛУЩЕНКО
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Компонентний склад ефірної олії у формах Thymus serpillum L. та Thymus pulegioides L.

№ пор. Компонент
T. serpillum T. pulegioides

Форма 17-07 Форма 18-07 Форма 2/6-07

1 α-туйен 2,26 0,66 –
2 α-пинен 0,68 0,18 –
3 сабинен 0,29 – –
4 β-пинен 0,26 – –
5 1-октен-3-ол 1,87 5,25 0,53
6 октанон-3 0,11 – 1,45
7 октанол-3 – – 0,33
8 мирцен 2,42 1,95 –
9 цимен – – 0,20

10 α-феландрен 0,33 0,17 –
11 α-терпинен 2,47 1,85 –
12 цимен – 9,10 –
13 пара-цимен 9,64 – –
14 β-феландрен 0,51 – –
15 1,8-цинеол 0,32 1,26 0,22
16 транс-оцимен 0,19 0 –
17 цис-оцимен 0,15 0 –
18 γ-терпинен 12,88 23,31 –
19 транс-сабиненгідрат 0,55 – –
20 терпинолен 0,12 0,74 –
21 линалоол 0,68 5,06 1,33
22 терпинен-4-ол 0,84 0,74 –
23 α-терпинеол 0,11 0,40 –
24 метилтимол 7,86 3,52 –
25 метилкарвакрол 2,36 2,70 –
26 тимол 40,70 40,29 –
27 карвакрол 1,55 0,95 –
28 цис-фотоцитраль – – 0,18
29 β-бурбонен 0,12 – –
30 транс-хризантемаль – – 0,24
31 ментол – – 0,21
32 каріофілен 3,17 0,25 –
33 транс-фотонерол – – 0,39
34 нерол – – 4,92
35 нераль – – 20,97
36 ліналілацетат – – 0,95
37 гераніол – – 11,18
38 гераніаль – – 29,28
39 нерилформіат – – 0,98

КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ЕФІРНОЇ ОЛІЇ У ФОРМАХ ВИДІВ ЧЕБРЕЦЮ ПОВЗУЧОГО І БЛОШИНОГО



132 AGROECOLOGICAL  JOURNAL • No. 2 • 2016

№ пор. Компонент
T. serpillum T. pulegioides

Форма 17-07 Форма 18-07 Форма 2/6-07

40 геранілформіат – – 1,73
41 епоксигераніаль – – 3,33
42 нерилацетат – – 0,60
43 геранілацетат – – 9,66
44 гумулен 0,12 0 –
45 гермакрен D 1,53 0,21 –
46 бициклогермакрен 0,48 – –
47 β-бисаболен 4,73 – 0,79
48 δ-кадинен 0,17 – –
49 спатуленол 0,23 – –
50 кариофіленоксид 0,13 – 2,19

Закінчення таблиці

Хроматограма ефірної олії, отриманої із рослин: а — T. serpillum-17-07; б — T. pulegioides- 2/6-07

а

б
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У ефірній олії форми T. serpillum-17-07 
ідентифіковано 33 компоненти, T. serpil- 
lum-18-07 — 23 компоненти. Склад ефірної 
олії вказаних форм відрізняється за відсот-
ковим умістом як основних, так і супутніх 
компонентів. Основними компонентами 
ефірної олії форм T. serpillum є тимол та 
γ-терпинен. У формі T. serpillum-17-07 ма-
сова частка тимолу вища на 0,41%, а γ-тер-
пинену на 10,43% нижча, ніж у формі T. 
serpillum-18-07. Характерною особливістю 
виділеної форми T. serpillum-17-07 є наяв-
ність близько 10% пара-цимену, що майже 
відсутній у формі T. serpillum-18-07. В ефір-
ній олії обох форм спостерігається незнач-
ний уміст карвакролу.

За попередньою органолептичною оцін-
кою ефірна олія форми T. pulegioides-2/6-07 
має приємний лимонно-квітковий запах. У 
ній ідентифіковано 34 компоненти (один із 
виявлених компонентів ідентифікувати не 
вдалось). За компонентним складом ефірна 
олія форми T. pulegioides-2/6-07 значно від-
різняється від ефірної олії форм T. serpillum 
(рисунок — а, б).

Цінними та основними компонентами 
першої є ізомери цитралю — нераль та ге-
раніаль, які в сумі становлять 50,25%. У цій 
ефірній олії відсутні феноли тимол і кар-
вакрол, терпенові спирти в сумі становлять 
17,43%, а складні ефіри — 11,21%.

ВИСНОВКИ

У процесі хімічного дослідження ви-
ділених форм T. serpillum і T. pulegioides 
встановлено, що максимальна масова 
частка ефірної олії була виявлена у фор-
мі T. serpillum-№17-07 (0,29% від свіжозіб-
раної маси). Основними компонентами 
ефірної олії виділених форм T. serpillum є 
тимол. У формі T. serpillum-17-07 масова 
частка тимолу становить 40,70%, T. serpil-
lum-18-07 — 40,29%. Домінуючими ком-
понентами форми T. pulegioides-2/6-07 є 
нераль та гераніаль, що в сумі становлять  
50,25%.

Виділений і оцінений за компонентним 
складом ефірних олій матеріал буде вико-
ристано у селекційному процесі як донор 
цінних господарських ознак.
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Останніми роками в Україні особлива 
увага приділяється формуванню та функ-

ціонуванню фітодизайнових композицій 
не лише в містах, а і в умовах сільських та 
селищних територій.

Однією із відомих та перспективних ви-
дів рослин у цьому аспекті є липа серцелис-
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та. Липа серцелиста (Tilia cordata Mill.) —  
медоносна і лікарська рослина, що має ши-
роке господарське значення.

Незважаючи на підвищену стійкість 
липи серцелистої до біотичних та абіотич-
них чинників, цю культуру спорадично по-
шкоджують певні види комах-фітофагів.

В умовах Київської обл. (м. Київ) та 
інших регіонів України поширення набуває 
новий та небезпечний інвазійний вид —  
міль-строкатка липова.

Міль-строкатка липова (Phyllonoryc- 
ter issikii Kumata), Lepidoptera, Gracilla- 
riidae вперше описана Тосіо Кумата у  
1963 р. [1].

На території РФ міль було виявлено 
в різні роки в таких регіонах: 1977 р. — у 
Примор’ї, 1985 р. — у зелених насадженнях 
Москви [2] і 2000 р. — у Санкт-Петербурзі 
[3].

З часом кордони ареалу молі-строкатки 
значно розширилися і досягли Латвії, Ес-
тонії, Фінляндії, Польщі, Чехії, Німеччини, 
Австрії і Угорщини [4].

Метою наших досліджень було вивчен-
ня сучасного фітосанітарного стану зеле-
них насаджень липи серцелистої, зокре-
ма особливостей розвитку та шкідливості 
молі-строкатки липової.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Матеріалами слугували власні облікові 
дані, зібрані впродовж вегетаційного пе-
ріоду 2012–2015 рр. у Ботанічному саду  
ім. акад. О.В. Фоміна Київського націо-
нального університету, Національному 
ботанічному саду ім. М.М. Гришка, парку 
ім. Т.Г. Шевченка (та прилеглих вулиць), 
парку ім. О.С. Пушкіна, парку «Перемога», 
на території і прилеглих вулицях парку  
ім. М.Т. Рильського, парку «Кинь-Грусть».

У 2014–2015 рр. відповідні дослідження 
також проводили в умовах прилеглих тери-
торій м. Любомль Волинської обл.

Обстеження дерев липи проводили 
відповідно до опублікованої методики [5]. 
Для моніторингу імаго молі використову-
вали клейові кольорові пастки [6].

Облік кількості мін на листках рослин, 
як правило, проводили у спосіб зрізування 

гілок [2, 3]. В умовах ботанічних садів і 
парків міста такий метод не є можливим. 
Тому було застосовано метод технічного 
зору [7] — листки фотографували на рос-
линах і використовували для обчислення 
ступеня пошкодження їх міллю. Для облі-
ку брали не менше 100 листків. На основі 
отриманих даних був проведений аналіз 
поширення молі-строкатки та рівень щіль-
ності заселення липи у парках м. Києва.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

У ботанічних садах (ім. акад. О.В. Фо-
міна та ім. М.М. Гришка) та парках м. Ки-
єва росте понад 10 видів липи роду Tilia L. 
(Malvales, Tiliaceae).

У парках і на вулицях міста для озеле-
нення використовуються переважно липа 
серцелиста (Tilia cordata Mill.) та липа по-
встиста (Tilia tomentosa Moench.). Менш 
поширеними є липа європейська (Tilia 
europaea L.) та липа широколиста (Tilia 
platyphyllos Scop.).

Нами встановлено, що на липі серце-
листій трапляється два види молі — Phyl-
lonorycter issikii Kumata та Stigmella tiliae 
Frey. Небезпечним є перший вид. Спалах 
масового розмноження Ph. issikii спостері-
гався лише в парку «Кинь-Грусть» влітку 
2012 р. Міль-строкатка пошкоджує пере-
важно липу серцелисту. Наприкінці верес-
ня 2015 р. за нашими спостереженнями 
в інших парках міста цього фітофага не 
зафіксовано.

Слід зауважити, що самки відкладають 
яйця з нижнього боку листка. Міни кон-
центруються здебільшого біля головної 
жилки, ближче до основи листка. На краях 
листка трапляються лише поодинокі міни. 
На деяких листках зафіксовано 16–20 мін 
(рис. 1).

Завдяки дослідженням знайдено листки 
липи, на яких майже 70% мін відкладе-
но доволі щільно лише на одній половині 
листкової пластинки. Зимують метелики 
другого і третього поколінь в тріщинах 
кори кормових рослин. Перші метелики 
були піймані на кольорові клейові пастки 
у третій декаді квітня за середньої добової 
температури повітря понад +10°С.
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Визначення ступеня пошкодження ли- 
пи серцелистої міллю-строкаткою прово-
дили у першій декаді вересня.

Дані пошкоджень листків липи у пар-
ку «Кинь-Грусть» наведено на рисунку 2. 
Результати аналізу цих даних свідчать, що 
ступінь пошкодження липи серцелистої у 
парку «Кинь-Грусть» з роками стає вищим, 
і агресивність фітофага зростає.

Було встановлено, що в умовах м. Киє-
ва постійно відбувається розвиток трьох 
повноцінних генерацій фітофага.

Так, коефіцієнт розмноження цього 
виду фітофага впродовж вегетаційного се-
зону рослин дедалі зростає. Слід зауважи-

ти, що оскільки зимуюча стадія молі-стро-
катки (імаго) є доволі чутливою до зміни 
температурного режиму в умовах міста, 
коефіцієнт розмноження першої генерації 
має низькі значення — у межах 0,14–0,19.

Подібну тенденцію відзначає і Ю.А. Ти- 
мофєєва [6] в умовах м. Санкт-Петербурга. 
Коефіцієнт розмноження наступних гене-
рацій фітофага є набагато вищим — у ме-
жах 0,96–2,3.

Виявлено, що міль-строкатка липова 
переважно відкладає міни на листках липи 
в менш освітленій частині крони.

Найбільшу кількість мін зафіксовано на 
листках нижнього ярусу (табл. 1).

Використання кольорових пасток з ме-
тою моніторингу фітофага засвідчило, що 
найпривабливішим для молі-строкатки 
серед випробуваних кольорів є червоний 
та зелений (табл. 2). У пастки цих двох 
кольорів потрапило понад 34% особин ко-
мах. Найменш привабливими були пастки 
білого та чорного кольорів.

Дослідження, проведені в умовах при-
леглих територій до м. Любомль Волин-
ської обл., засвідчили про відсутність липо-
вої молі-строкатки у цій зоні. Незважаючи 
на це, ми і надалі пропонуємо проводити 
ретельний та систематичний моніторинг 
цього виду фітофага, адже на вказаній те-
риторії росте значна кількість липи сер-
целистої.

У зоні досліджень найпоширенішими 
видами комах-фітофагів, що пошкоджу-

ють липу серцелисту у розсад-
нику, є: ґрунтові види (личинки 
коваликів, чорнишів та хрущів, 
імаго та личинки вовчка, гусе-
ниці підгризаючих совок тощо); 
пильщик липовий слизистий 
(Caliroa annulipes L.), червиця 
пахуча (Cossus cossus L.), попели-
ця липова (Eucallipterus tiliae L.), 
міль-строкатка липова (Lithocol- 
letis issikii Kumata), кліщі: липо-
вий крайовий (Phytoptus tetratri-
chus Nal.), липовий повстистий 
(Eriophyes leiosoma Nal.), повстис-
тий (Eriophyes tetratrichus Nal.), 
галовий липовий (Eriophyes tiliae 

Рис. 1. Тип пошкодження (мінування) гусе-
ницями Phyllonorycter issikii Kumata листків 
липи серцелистої (авторське фото, 2012 р.)

Рис. 2. Динаміка пошкодження листків липи гусениця-
ми Phyllonorycter issikii Kumata у парку «Кинь-Грусть», 
2012–2015 рр.
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Past.), звичайний павутинний (Tetranychus 
telarius L.) тощо.

ВИСНОВКИ

У м. Києві (парк «Кинь Грусть») 2012 р.  
уперше виявлено небезпечного інвазійного 
фітофага липи — міль-строкатку (Phyllono-
rycter issikii Kumata). Фітофаг пошкоджує 
переважно липу серцелисту (Tilia cordata 

Mill.). Ступінь пошкодження рослин, як і 
агресивність фітофага, дедалі зростає. По-
над 80% мін концентрується на листках 
рослин нижнього ярусу. Найпривабливі-
шими для імаго молі є червоний та зелений 
кольори пасток, в які потрапляло понад 
34% особин цього виду і які слушно в по-
дальшому використовувати для моніто-
рингу фітофага.

Таблиця 1
Пошкодження листків різного ярусу гусеницями Phyllonorycter issikii Kumata  

у парку «Кинь-Грусть», 2013–2015 рр.

Рік
Частка пошкоджених листків різного ярусу, % 

нижній середній верхній

2013 84,7 14,8 0,5

2014 79,2 19,5 1,3

2015 92,5 7,1 0,4

Таблиця 2
Привабливість кольорових пасток для імаго Phyllonorycter issikii Kumata, 2013–2015 рр.

Колір пастки та частка пійманих особин, %

жовтий зелений червоний блакитний білий  чорний сірий (еталон)

13,8 16,5 18,3 14,7 12,6 10,5 13,6
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До складу готового лікарського засобу 
Холелесан (капсули) входять екстракти 
квіток цмину піскового, нагідок лікар-
ських та плодів моркви дикої. На сьогодні 
у Державній фармакопеї України (ДФУ) 
і зарубіжних фармакопеях досі не існує 
достатньо повної інформації щодо відпо-
відних характеристик плодів моркви дикої 
та квіток цмину піскового, тому питання 

стандартизації цієї лікарської рослинної 
сировини (ЛРС), у т.ч. розробка методик 
ідентифікації та кількісного визначен-
ня біологічно активних речовин (БАР), 
є актуальними і важливими. Методики 
контролю та критерії прийнятності повин-
ні відповідати коректній оцінці якості як 
ЛРС, так і лікарських засобів на їх осно-
ві, а також бути спроможними контролю-
вати і оцінювати якість продуктів на усіх 
етапах виробництва лікарського засобу з 
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метою забезпечення його ефективності та 
безпечності для споживачів і, крім того, 
бути придатними для виявлення можливої 
фальсифікації [1].

Метою нашої роботи було дослідження 
складу флавоноїдів у різних зразках ЛРС 
плодів моркви дикої та квітках цмину піс-
кового за допомогою хроматографічних ме-
тодів аналізу, а також кількісне визначення 
та обґрунтування вимог щодо їх ідентифі-
кації і вмісту на основі отриманих даних.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Для дослідження використовували 
зразки ЛРС квіток цмину піскового та пло-
дів моркви дикої, зібраної у різних регіонах 
України, а також екстракти та напівпро-
дукти, що були виготовлені під час фарма-
цевтичної розробки готового лікарського 
засобу Холелесан (капсули).

Ідентифікацію флавоноїдів у сирови-
ні здійснювали методами тонкошарової 
(ТШХ) та високоефективної рідинної 
(ВЕРХ) хроматографії.

Для проведення випробування методом 
ТШХ використовували хроматографічні 
пластинки MERCK Silica gel F254 і сис-
тему розчинників: мурашина кислота без-
водна — вода — етилацетат (10:10:80). Для 
проявлення хроматограм використовува-
ли розчин 10 г/л дифенілборної кислоти 
аміноетилового ефіру в метанолі та 50 г/л 
макроголу 400 Р у метанолі P. Оцінюван-
ня результатів здійснювали шляхом по-
рівняння величин Rf-зон на хроматограмі 
розчину порівняння та випробовуваного 
розчину.

У процесі проведення випробування 
методом ВЕРХ застосовували рідинний 
хроматограф Agilent 1200 із хроматогра-
фічною колонкою XTerra C18 розміром 
4,6×250 мм, з розміром часток 5 мкм. Ру-
хома фаза А: розчин натрію дигідрофос-
фату моногідрату — 0,6 г/л, доведений до 
рН 2,5 кислотою фосфорною; рухома фа- 
за В: ацетонітрил. Швидкість рухомої фа- 
зи — 1 мл/хв, градієнтне елюювання. Де-
тектування проводили за допомогою діод-
но-матричного детектора за довжини хвилі 
330 нм. Ідентифікацію речовин здійснюва-

ли шляхом порівняння часового утриму-
вання піків на хроматограмі випробову-
ваного розчину з часовим утримуванням 
стандартних речовин.

Оцінювання кількісного вмісту флаво-
ноїдів проводили спектрофотометричним 
методом. Методика ґрунтувалася на по-
передньому гідролізі флавоноїдів до аглі-
конів, екстракції агліконів етилацетатом та 
наступному комплексоутворенні з алюмі-
нію хлоридом [2, 3]. Вимірювання оптич-
ної густини і записи спектрів поглинання 
здійснювали на спектрофотометрі Cary-
100 (Varian). Усі використовувані реактиви 
відповідали вимогам ДФУ, а їх розчини 
готували відповідно до цих вимог [4].

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Першим етапом фітохімічних дослі-
джень було проведення ідентифікації фла-
воноїдів ЛРС, яка не описана у провідних 
фармакопеях світу, методами тонкошарової 
та високоефективної хроматографії. Ре-
зультати ідентифікації методами ТШХ та 
ВЕРХ плодів моркви дикої свідчать про 
різницю складу і співвідношення феноль-
них сполук у зразках, зібраних у Захід-
ному регіоні України та АР Крим. Для 
зразків ЛРС Західного регіону основними 
характерними компонентами є ферулова 
кислота, рутин, лютеолін та апігенін, а для 
зразків плодів моркви дикої, зібраних у АР 
Крим, — хлорогенова кислота, гіперозид. 
Аналізуючи результати ідентифікації хро-
матографічними методами аналізу можна 
стверджувати, що в усіх досліджуваних 
зразках, зібраних у Західному регіоні Укра-
їни, міститься лютеолін. Саме тому для 
цих зразків як маркер для ідентифікації та 
розрахунку кількісного вмісту флавоноїдів 
було вибрано лютеолін. Однак, як було 
виявлено, у досліджуваних зразках із АР 
Крим у значній кількості міститься гіпе-
розид. Тому маркер для ідентифікації та 
розрахунку кількісного вмісту флавоноїдів 
у сировині з цього регіону використали гі-
перозид. Типові хроматограми, отримані у 
дослідженнях, наведено на рисунках 1–3.

У вибраних умовах пробопідготовки 
розчин порівняння лютеоліну мав макси-
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мум поглинання при 395 нм (λмакс = 395 нм,  
рис. 3). Випробовувані розчини мали мак-
симум поглинання при 395±3 нм, що відпо-
відає максимуму поглинання лютеоліну в 
умовах кількісного визначення. Диференці-
альні спектри деяких зразків мали два мак-

симуми поглинання при 397 та  
415 нм або розмите «плече» при 
415–420 нм. Наявність другого 
максимуму чи «плеча» свідчить 
про різноманітність флавоноїд-
ного складу плодів моркви дикої, 
проте переважає група речовин 
структурно подібних до лютеолі-
ну. Зразки із території АР Крим 
мали чіткий максимум поглинан-
ня при 420±2 нм, що характерно 
для флавоноїдів рутину та гіпе-
розиду.

За результатами проведених 
досліджень встановлено, що су-
марний уміст флавоноїдів у зраз-
ках плодів моркви дикої, зібраних 
у Західному регіоні України, ста-
новить 0,1–0,8 %, у перерахунку 
на лютеолін. У зразках, зібраних 
у АР Крим, уміст суми флавоно-
їдів становив 0,07–0,08%, у пере-
рахунку на гіперозид. Результати 
аналізів з визначення суми фла-
ваноїдів у досліджуваних зразках 
ЛРС наведено у таблиці 1.

На основі отриманих результатів мож-
на зробити висновок, що кількісний уміст 
флавоноїдів у плодах моркви дикої, зібра-
них у різних регіонах України, істотно від-
різняється, що можна пояснити різними 

Рис. 1. Хроматограми порівняння розчинів, отриманих 
під час ідентифікації поліфенольних сполук у плодах 
моркви дикої методом ТШХ (знизу — вгору): А — рутин, 
хлорогенова кислота, гіперозид, апігеніну-7-глюкозид, 
цикорієва кислота, лютеолін, апігенін; В — лютеолін-
7-глюкозид, кофейна кислота; С — утин, хлорогенова 
кислота, гіперозид, апігеніну-7-глюкозид, цикорієва 
кислота, лютеолін, апігенін; D — кофейна кислота, 
кверцетин; зразки: 1–7 — із Західного регіону України; 
8, 9 — із АР Крим

Рис. 2. Типова хроматограма розчину порівняння, отримана під час ідентифікації флавоноїдів
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кліматичними умовами вирощування та 
наявністю різних хемотипів моркви дикої.

За результатами аналізу методом ТШХ 
у зразках квіток цмину піскового, за детек-
тування в УФ-світлі при довжині хвилі 
365 нм, були ідентифіковані хлорогенова і 

кофейна кислоти, апігенін-7-глюкозид, ізо-
саліпурпузид, лютеолін, апігенін. Методом 
ВЕРХ у зразках квіток цмину піскового, за 
співпадінням піків часового утримування 
на хроматограмах розчину порівняння та 
випробовуваного розчину, були ідентифі-

Рис. 3. Типова хроматограма випробовуваного розчину плодів моркви дикої, отримана під час 
ідентифікації флавоноїдів методом ВЕРХ

Таблиця 1
Вміст суми флавоноїдів у досліджуваних зразках плодів моркви дикої

№ зразка Вміст суми флавоноїдів у перерахунку на лютеолін, %

1 (серія 010101) 0,353±0,008

2 (серія 020202) 0,792±0,007

3 (серія 010711) 0,261±0,005

4 (серія 060625) 0,434±0,004

5 (серія 014111) 0,645±0,006

6 (серія 251008) 0,114±0,003

7 (серія 010102) 0,213±0,005

Вміст суми флавоноїдів у перерахунку на гіперозид, %

8 (серія 361109) 0,080±0,004

9 (серія 060210) 0,071±0,003

ФІТОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
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ковані хлорогенова, цикорієва і кофейна 
кислоти, апігенгін-7-глюкозид, ізосаліпур-
пузид, нарінгенін, апігенін, кемпферол, а 
також у деяких зразках ідентифіковано 
лютеолін. Типові хроматограми наведено 
на рисунках 4 та 5.

Рис. 5. Типова хроматограма випробовуваного розчину квіток цмину піскового (Helichrysum 
arenarium L.), отримана під час ідентифікації флавоноїдів методом ВЕРХ

Згідно із результатами дослі-
джень [5], кількісне визначення 
флавоноїдів квіток цмину піско-
вого проводять методом прямої 
спектрофотометрії шляхом ви-
мірювання оптичної густини на 
«плечі» кривої світлопоглинання 
(λ = 315 нм), що зумовлює знач-
не відхилення результатів у бік 
завищення. На вказаній ділянці 
довжин хвиль максимуми по-
глинання має низка речовин, на-
приклад кислоти — хлорогенова 
(328 нм), розмаринова (326), ци-
корієва (330 нм), що входять до 
складу досліджуваної сировини 
і легко екстрагуються спиртом 
(50% об/об), [2, 6, 7]. Тому нами 
запропоновано метод диферен-
ціальної спектрометрії, за якого 
комплекс алюмінію хлориду з 
флавоноїдами квіток цмину піс-
кового, в умовах вибраної про-
бопідготовки, мав максимум по-
глинання в діапазоні 412–418 нм.  
Спектр розчину порівняння 
стандартного зразка ізосаліпур-
пузиду, отриманий за таких са-

мих умов, мав максимум при 418 нм. Варі-
ювання значення максимуму поглинання 
в діапазоні 412–418 нм свідчить про різ-
номанітніття і дещо різне співвідношення 
деяких сполук флавоноїдів квіток цмину 
піскового у різних зразках сировини, проте 

Рис. 4. Хроматограми порівняння розчинів, отрима-
них під час ідентифікації флавоноїдів у квітках цмину 
піскового методом ТШХ (знизу — вгору): А — рутин, 
хлорогенова кислота, гіперозид, апігеніну-7-глюкозид, 
ізосаліпурпузид, цикорієва кислота, лютеолін; В —  
лютеолін-7-глюкозид, кофейна кислота, кверцетин;  
С — рутин, хлорогенова кислота, гіперозид, апігеніну-7-
глюкозид, ізосаліпурпузид, цикорієва кислота, лютеолін, 
апігенін; D — кофейна кислота, кверцетин; Е — розма-
ринова кислота, ферулова кислота; 1–9 — зразки квіток 
цмину піскового із досліджуваних  спиртових витягів
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переважаючим компонентом є ізо-
саліпурпузид. За результатами про-
ведених досліджень встановлено, що 
сумарний уміст флавоноїдів, визна-
чений у ЛРС квіток цмину піскового, 
становив 1,1–2,0%, у перерахунку на 
ізосаліпурпузид та на суху сировину  
(табл. 2).

На основі отриманих результатів 
можна зробити висновок, що кількіс-
ний уміст флавоноїдів у досліджува-
них зразках квіток цмину піскового 
істотно не відрізняється, а кількіс-
ним критерієм їх умісту може бути 
частка не менше 1,0%.

ВИСНОВКИ

За результатами проведених до-
сліджень методом ТШХ та ВЕРХ 
встановлено, що у плодах моркви 
дикої склад та співвідношення фла-
воноїдів у зразках сировини Західно-
го регіону України істотно відрізня-
ється від таких у зразках сировини з 
АР Крим, до того ж у межах одного регіону 
склад флавоноїдів у зразках є подібним. 
Запропоновано використовувати як мар-
кер для ідентифікації ЛРС плодів моркви 
дикої наявність лютеоліну.

Визначено кількісний уміст суми фла-
воноїдів у зразках сировини плодів моркви 
дикої, зібраних у різних регіонах України. 
Встановлено, що вміст флавоноїдів у зраз-
ках становить 0,07–0,79%, у перерахунку 
на лютеолін або гіперозид. Запропоновано 
унормувати вміст суми флаваноїдів на рів-
ні — не менше ніж 0,1%, у перерахунку на 
лютеолін та суху речовину.

Методами ТШХ та ВЕРХ встановлено, 
що склад та співвідношення флавоноїдів у 

досліджених зразках квіток цмину пісково-
го, зібраних у різні роки в різних регіонах 
України, істотно не відрізнялися. Запропо-
новано використовувати для ідентифіка-
ції ЛРС квіток цмину піскового наявність 
апігенін-7-глюкозиду та ізосаліпурпу- 
зиду.

Розроблено методику кількісного ви-
значення вмісту суми флавоноїдів у квітках 
цмину піскового у перерахунку на ізоса-
ліпурпузид з використанням диференці-
альної спектрофотометрії. На основі отри-
маних результатів запропоновано ввести 
у специфікацію на цю ЛРС нормування 
вмісту флавоноїдів на рівні — не менше ніж 
1,0%, у перерахунку на ізосаліпурпузид та 
суху сировину.

Таблиця 2
Результати визначення вмісту суми флавоноїдів  
у досліджуваних зразках квіток цмину піскового  

(Helichrysum arenarium L.)

Зразок ЛРС

Вміст суми флавоноїдів  
у перерахунку  

на ізосаліпурпузид та суху  
сировину, %

1 (серія 010101) 1,53±0,02

 2 (серія 020202) 1,82±0,05

3 (серія 010711) 2,01±0,04

4 (серія 060625) 1,22±0,03

5 (серія 014111) 1,76±0,05

6 (серія 251008) 1,36±0,06

7 (серія 010102) 1,43±0,04

8 (серія 361109) 1,11±0,05

9 (серія 060210) 1,34±0,04
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V. STARODUB, E. TKACH

Studying of ontogenesis features and 
structure of coenopopulations allows us to 

speak about prosperity or inhibition of a par-
ticular species in a concrete habit area. To 
determine a potential of stranger species, this 
indicator is of great importance [4].
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ONTOGENETIC AND POPULATION STRUCTURE OF ALIEN SPECIES

The ability of adventitious species to 
spread in agrocenoses and in natural phyto-
cenoses and in this way creatе local popula-
tions that are adapted to abiotic, biotic and 
anthropogenic factors and also to the growth 
conditions, is of great interest for theoretical 
ecology. Stranger species that in the proc-
ess of adaptation to the new conditions of 
existence received the ability to create local 
populations of wide age spectrum has sig-
nificant advantages over the species of narrow 
ontogenetical amplitude [11].

Today adventitious plant species is a sub-
ject of an acute ecological monitoring and 
control of their number because they cause 
«floral contamination of the territory», which 
can lead to decreassing of biodiversity. And 
the losses that cause weed-grown species in 
agriculture are equal to damages from pests, 
diseases and others, аccording to numerous 
evidences of authors [1, 2, 5, 14, 15].

However, questions still remain actual to-
wards the studying of the structure, composi-
tion, dynamics and adaptation possibilities of 
plant populations of invasive species of plants 
which distribution area increases from year 
to year [7].

Considering the above mentioned, we had 
a task to investigate an ontogenetic and popu-
lational structure of adventive plant species 
in agrocenoses.

MATERIALS AND METHODS

The researches were carried out in agro-
cenoses of field crops in private farms on the 
territory of Odessa and Vinnytsia regions 
that specialize in the production of plant 
products. The detailed route examinations of 
agrocenosis in the phase of growing season of 
crops were conducted.

In the structure of sowing areas of the 
region in order to conduct researches we in-
volved agrocenoses of main crops such as win-
ter wheat, winter barley, corn for grain.

We studied the species composition of 
adventitious plant species in agrocenoses 
through the field descriptions. Censuring of 
plants was conducted on the five accounting 
plots areas, the square of each one reached  
1 m2. The frequency of plant species occur-

rence in agrocenoses we determined using 
the scale by the method of Ye. Liubarskyi 
[4]. Species abundance was determined by 
the method of M. Komarov [5]. Projective 
cover was defined visually. According to the 
methodology of O.O. Uranov we determined 
an age (age-related) index of population ∆, 
whereas L. Zhyvotovskyi suggested using an 
efficiency index of population ω as an energy 
load on environment that makes an average 
plant in fractions from plants energy efficien-
cy of mature generative condition of given 
population.

The assessment of the population state we 
carried out on the basis of the ratio of ∆ (age 
(age-related) index of population) — ω (ef-
ficiency index of population) (delta-omega), 
and also we defined the physical density of 
population, which is expressed as amount 
of the individuals number of different age 
conditions per unit area (М) and effective 
density of population — the sum of all plants 
efficiencies per unit area (Ме). Based on this 
L. Zhyvotovskyi identified six types of popu-
lations: young, transitional, maturing, adult, 
grow old, olden [3]. According to this typifi-
cation we made an assessment of adventive 
plant species.

RESULTS AND DISCUSSION

In result of conducted researches and anal-
ysis of the literature data it was found the 
threat for agrocenoses of the following weed 
species: Sonchus arvensis L., Iva xanthifolia L., 
Xanthium strumarium L. These species belong 
to «the most widespread» weeds that grow in 
Ukraine now almost everywhere on the fields, 
pastures, along roadsides. Chosen by us plants 
anthropophytes are characterized by a high 
grade of frequency and abundance and distrib-
uted in almost all agrocenoses. Thus, having 
studied their energy load on the environmen-
tal resources, in our case their influence on 
agrocenosis of field crops, let’s extrapolate the 
received data to the other territories where 
these species have not been spread.

It should also be noted that these species 
cause a considerable damage to agricultural 
crops. For example, crop losses from Iva xan-
thifolia weediness could vary from 25 to 30%, 
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and in some cases up to 50% [1]. With strong 
weediness with canada thistle (Sonchus ar-
vensis L.) there is a significant loss of crop 
yield. Thus, in the sowings of spring or winter 
wheat harvest losses could reach up to 45%; 
barley up to 73%; oats up to 45%; and rape 
up to 60%.

That is why we used the classification of 
«delta-omega», which is based on the indexes 

assessments (∆ and ω), obtained according 
to the age distribution of all individuals of 
population, begining from crop appearing and 
ending with the massive flowering and frui-
ting (Table 1).

Research results of Sonchus arvensis, Xan-
thium strumarium, Iva xanthifolia populations 
according of their energy load (ratio of physi-
cal and effective density) shows that diffe-

Table 1
The energy load and age structure of stranger species populations of Sonchus arvensis L.,  

Iva xanthifolia L., Xanthium strumarium L., and cultivated plants in agrocenoses

Species Age  
status *nі=М n pі=nі/n eі mі w=pіeі ∆= pіmі Ме=wM

Sonchus arvensis L. j 10 50 0.2 0.071 0.018 0.014 0.004 0.141

im 17 50 0.340 0,181 0.474 0.061 0.161 1.044

v 23 50 0.460 0,420 0.119 0.193 0.055 4.444

Triticum aestivum L. g3 820 820 1 0,7864 0.7311 0.7864 0.7311 644.8

Sonchus arvensis L. im 14 25 0.560 0,181 0.474 0.101 0.265 1.417

g2 11 25 0.440 1,000 0.500 0.440 0.220 4.840

Zae mays L. g2 120 120 1 1 0.5 1 0.5 120

Iva xanthifolia L. j 13 59 0.220339 0,0707 0.018 0.016 0.004 0.202514

im 20 59 0.338983 0,1807 0.474 0.061 0.161 1.225085

v 12 59 0.20339 0,42 0.1192 0.085 0.024 1.025085

g1 14 59 0.237288 0,7864 0.2689 0.187 0.064 2.612447

Zae mays L. g3 98 98 1 0,7864 0.7311 0.7864 0.7311 77.1

Iva xanthifolia L. v 18 30 0.6 0,42 0.1192 0.252 0.072 4.536

g2 12 30 0.4 1 0.5 0.400 0.200 4.8

Hordéum vulgáre L. g3 900 900 1 0,7864 0.7311 0.7864 0.7311 707.7

Xantium  
strumarium L.

j 9 36 0.25 0,0707 0.018 0.018 0.005 0.159075

im 12 36 0.333333 0,1807 0.474 0.060 0.158 0.7228

v 8 36 0.222222 0,42 0.1192 0.093 0.026 0746667

g2 7 36 0.194444 1 0.5 0.194 0.097 1.361111

Triticum aestivum L. g2 850 850 1 1 0.5 1 0.5 850

Xantium  
strumarium L.

j 8 17 0.470588 0,0707 0.018 0.033 0.008 0.266165

im 9 17 0.529412 0,1807 0.474 0.096 0.251 0.860982

Zae mays L. g3 103 103 1 0,7864 0.7311 0.7864 0.7311 80.1

Note: nі — the number of individuals per unit of area (1 m2) or natural population density (M); n — total po-
pulation of individuals; pі — share of individuals of i state in this population, eі — effectiveness of individuals;  
mі — age of population; ∆ — age of population index; w — population effectiveness index; Ме — effective de-
nsity of population.
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rence between indicators of these population 
species is significant. Index of efficiency and 
age (age-related) index of Sonchus arvensis 
populations in the sowings of winter wheat 
were: 0.26 and 0.22; in the sowings of corn 
on grain — respectively 0.54 and 0.47; Iva 
xanthifolia population indexes in corn crops 
were 0.4 and 0.25, in the sowings of winter 
barley — 0.65 and 0.27. Indexes of Xanthium 
strumarium population in the sowings of win-
ter wheat and corn on grain were respectively  
ω — 0.36 та ∆ — 0.28, ω — 0.2 та ∆ — 0.26. 
We found that researched populations of ad-
ventitious plant belong mainly to the young 
and transitional ones, and it proves that popu-
lation species are immature and capable for 
further expansion.

It is known that various age conditions 
of one and the same species have different 
impact on both cultivated plant and other 
species in the grouping. When assessing the 
negative impact of model species it is impor-
tant along with species diversity, occurance 
and density of populations (abundance) to 
know about a spectrum of their age ontoge-
netic states. L. Zhyvotovskyi proposed to de-
termine the energy efficiency of a particular 
population [3].

In the process of agrocenoses descriptions, 
it was determined that in the vertical struc-
ture of the agrophytocenoses model species 

population occupied middle and lower tiers at 
the moment of descriptions. The dominants of 
the first tier were cultivated plants. It should 
be noted that in the studied agrocenopopula-
tions Sonchus arvensis age states of beforege-
nerative and generative stages were presen-
ted. In agrocenopopulations Iva xanthifolia 
also we marked appearing, іmature, virginal 
and generative states of adventitious plant 
species. In other words, during the earing 
period of spiked cereals the energetic load of 
agrocenopopulations of adventitious species 
is determined primarily by beforegenerative 
and in some cases by generative individuals.

CONCLUSIONS

In sowing of cereals model stranger species 
(Xantium strumarium, Iva xanthifolia, Sonchus 
arvensis) selected for studying do not have a 
significant effect on yield formation because 
the energy load of their populations on agro-
cenosis in comparison with cultivated plants 
is very small. At the same time the ontogene-
tic structure of agricultural cenopopulations 
of all three species is the evidence of high 
segetal potential. After the mowing cultivated 
plants, individuals of weeds located on the 
middle and lower tier are able to complete the 
ontogenesis with high seed productivity that 
will ensure future viability of weed groupings 
in the next growing season.
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ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК БІОГЕННИХ МЕТАЛІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ МОРФОГЕНЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ

М’ята перцева (Mentha piperita L.) ба-
гаторічна ефіроолійна лікарська рослина 
з родини губоцвітих (Lamiaceae). Майже 
повна стерильність м’яти послужила Брике 
[1] основою для припущення, що M. pipe-
rita має гібридне походження. Саме він ви-
значив, що м’ята перцева є гібридом двох 
видів — M. spicata (viridis) L. та M. aqua- 
ticа L. М’ята — традиційна для України 
культура, яку вирощують у всіх кліматич-
них зонах її території і використовують у 
фармацевтичній, парфумерній, кондитер-
ській, лікеро-горілчаній та миловарній про-
мисловості. Цінними як сировина є листя 
рослини, суцвіття, ефірна олія та вторинні 
метаболіти. Концентрація ефірної олії в 
листках M. piperita варіює у межах 1,5–4%, 
а в суцвіттях досягає 6%. До складу ефір-
ної олії входить ментол, пінени, лимонен, 
феландрен, цинеол, дипентен, пулегон та 
інші терпеноїди. Крім того, у листі рослин 
виявлено флавоноїди, урсолову і олеано-
лову кислоти, бетаїн, каротин, гесперидин, 
дубильні речовини й мікроелементи (мідь, 
марганець та ін.) [2, 3].

Вітчизняні дослідження [4, 5] щодо біо-
технології м’яти перцевої засвідчили про 
можливість клонального мікророзмножен-
ня і оздоровлення м’яти перцевої сортів 

Сімферопольська 200, Заграва, Українська 
перцева, Двохукісна і Прилуцька 6 на осно-
ві культури ізольованих меристем in vitro з 
використанням модифікованих живильних 
середовищ Мурашіге-Скуга (МС), Шен-
ка-Хільдебрандта (ШХ) і Гамборга-Еве-
лега (ГЕ). Так, було виявлено, що на жи-
вильному середовищі МС максимальний 
коефіцієнт розмноження становив 1:5,6–
1:6,9 за 75 діб, а на модифікованому жи-
вильному середовищі ГЕ — 1:5,4 –1:6,1 на  
30-ту добу [4].

Аргентинські вчені довели, що більшу 
кількість листків і вузлів мають рослини, 
які культивували на живильному середо-
вищі, доповненому 0,6 мг/л 6-бензиламі-
нопурину (6-БАП), ніж ті, що росли на 
середовищі без гормонів [6].

Дослідження особливостей калусоутво-
рення листових та стеблових експлантатів 
M. piperita з наночастинками селену про-
демонстрували, що додавання живильно-
го середовища МС, яке містило 2,0 мг/л  
2,4-дихлорфеноксиоцтову кислоту (2,4-Д), 
0,5 мг/л 6-БАП, 0,5 мг/л кінетину, селену 
у концентраціях 5 і 10 мг/л, стимулювало 
індукцію калусоутворення в культурі лис-
тових експлантів [7].

Незважаючи на значні досягнення біо-
технології м’яти, існує низка труднощів у 
визначенні компонентів та концентрацій 
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макро- та мікроелементів у живильному 
середовищі для отримання максимальної 
кількості рослин-регенерантів.

Відомо, що мікроелементи входять до 
складу багатьох ферментів та активують їх 
роботу. Так, мідь через ферменти впливає 
на метаболізм карбону та нітрогену, підви-
щує стійкість рослин через вплив на інгі-
бітори росту фенольної природи. Кобальт 
міститься в рослинах у іонній формі та у 
складі вітаміну В12, активує фосфоглю-
комутазу — фермент гліколізу і аргиназу, 
що гідролізує аргінін, нітрогеназу у клу-
беньках, енолази та кінази у процесі пере-
творення піровиноградної кислоти, бере 
участь в окисних процесах та синтезі легге-
моглобіну. Тобто наночастинки відіграють 
важливу роль у регуляції біосинтезу біо-
логічно-активних речовин, у т.ч. у культу-
рах in vitro, оскільки є попередниками і 
стимуляторами їх синтезу. Наночастинки 
мають надзвичайно високу активність, і 
їх розміри відповідають розмірам живих 
клітин, тому біогенні метали більш ефек-
тивно і безпечно сприймаються рослинами, 
що обумовлює внесення значно менших 
доз у живильне середовище. Згідно з лі-
тературними джерелами, фізіологічно-об-
ґрунтована концентрація робочого розчину 
наночастинок біогенних металів становить 
1–10 мг/л [8].

Тому дослідження впливу наночастинок 
біогенних металів на ростові характеристи-
ки експлантатів м’яти перцевої залежно від 
їх концентрації є актуальним [9–11].

Метою нашого дослідження було ви-
вчення процесів морфогенезу in vitro у 
рослин м’яти перцевої сортів Лідія, Мама, 
Чорнолиста за культивування екплантатів 
на модифікованих живильних середовищах 
МС з різним умістом наночастинок міді й 
кобальту.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Матеріалом для дослідження були рос-
лини м’яти перцевої сортів Мама, Чорно-
листа, Лідія, надані Дослідною станцією 
лікарських рослин Інституту агроекології 
і природокористування НААН (ДСЛР). 
Рослини ввели в культуру на живильне 

середовище МС без гормонів. Через 28– 
30 діб мікророслини, що утворилися з па-
зушних бруньок, живцювали. Пасирували 
живці розміром 4–6 мм в асептичних умо-
вах згідно зі стандартними методами [12] 
на свіжоприготовлене живильне середо-
вище МС, що містило 0,75 мг/л 6-БАП,  
0,1 — аденіну, 0,05 — індоліл-3-оцтової кис-
лоти (ІОК) та 0,5 — гіберелової кислоти 
(ГК), а також наночастинки міді й кобальту 
у концентраціях 0,4–1,6 мг/л. Контролем 
слугувало живильне середовище аналогіч-
ного складу без наночастинок (МСк).

Аналіз ростових характеристик прово-
дили на 14 і 28 добу, у процесі якого вра-
ховували середню довжину пагона (мм), 
кількість пагонів (шт.), кількість вузлів 
(шт.), коефіцієнт розмноження.

Живильне середовище стерилізували 
автоклавуванням під тиском 0,11 МПа 
впродовж 30 хв, унаслідок чого рН стано-
вив 5,65.

Наночастинки міді та кобальту були 
надані для роботи Інститутом електрозва-
рювання ім. Є.О. Патона НАН України, 
їх отримували шляхом сумісного осаджу-
вання з парової фази металу і галогеніду 
лужного металу (NaCl). На основі цих на-
ночастинок отримували стабільні колоїдні 
розчини сумісно з двома і більше аміно-
групами. Концентрації цих колоїдних роз-
чинів у живильному середовищі становили 
0,4, 0,8, 1,2 та 1,6 мг/л. Середній діаметр 
частинок — 2–2,5 нм.

Культивували експлантати у культу-
ральній кімнаті при температурі повітря 
24–26°С, відносній вологості повітря — 
70% та освітленні — 2,5–3 тис. лк з фото-
періодом 16 год. Експеримент тривав 28 діб 
і проводився трикратно.

Отримані результати обробляли за 
допомогою пакета статистичного аналі-
зу програми Microsoft Excel. Основними 
статистичними характеристиками були: 
середня арифметична величина (х), серед-
нє квадратичне відхилення (σ), похибка 
середньої величини (Sx). Для оцінки до-
стовірності різниці між варіантами корис-
тувалися критерієм Стьюдента. Експери-
мент повторювали тричі. У таблицях 1, 2 
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наведено середні значення з урахуванням 
похибки середньої величини.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Початок морфогенезу в культурі ізо-
льованих меристем M. piperita у вигляді 
розгортання першої пари листків спосте-
рігався на 5–7 добу культивування, до того 
ж на живильних середовищах, що містили 
наночастинки, одночасно ініціювали ріст 
2–4 додаткових мікропагонів. Слід наго-
лосити, що рослини усіх сортів м’яти пер-
цевої на живильних середовищах з дода-
ванням кобальту і міді мали кращі ростові 
характеристики порівняно з рослинами, 
які культивували в умовах контрольного 
середовища. Аналізували біометричні по-
казники: довжину пагона (мм), кількість 
пагонів і кількість вузлів (шт.) на 14 та  
28 добу культивування (табл. 1).

На 14 добу у рослин сорту м’яти перцевої 
Мама, що культивували на середовищі з Со 
у концентрації 0,4 мг/л, спостерігалося біль-
ше вузлів, на 49% (р<0,05), а на живильно-
му середовищі з Сu у концентрації 1,2 мг/л  

довжина пагона і кількість вузлів були 
більшими порівняно з контролем на 33% 
(р<0,05) і на 53% (р<0,05) відповідно.

У рослин сорту Лідія на 14 добу культи-
вування додавання у живильне середовище 
Со у концентрації 0,4 мг/л сприяло збіль-
шенню на 54% (р<0,05) середньої довжи-
ни пагона, а наявність наночастинок Сu у 
концентрації 0,8 мг/л сприяло збільшенню 
середньої довжини пагона на 49% (р<0,05). 
Збільшення концентрації Сu у середовищі 
до 1,2 мг/л сприяло збільшенню середньої 
довжини пагона на 53% (р<0,05), а кількос-
ті вузлів на 76% (р<0,05).

Рослини м’яти перцевої сорту Чорно-
листа продемонстрували достовірне збіль-
шення середньої довжини пагона на 23% 
(р<0,05) за додавання у живильне середо-
вище наночастинок Сu у концентрації  
0,8 мг/л, а концентрація Сu 1,2 мг/л сприя-
ла підвищенню кількості вузлів на 64% 
(р<0,05) порівняно з рослинами, що куль-
тивувалися на контрольному середовищі.

Коефіцієнт розмноження у всіх сортів 
м’яти перцевої на 14 добу експерименту 

Таблиця 1
Вплив поживного середовища з мікроелементом Со на розвиток рослин сортів  

Mentha piperita L. на 14 добу культивування
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Довжина пагона, мм Кількість пагонів, шт. Кількість вузлів, шт.

Мама Лідія Чорно- 
листа Мама Лідія Чорно- 

листа Мама Лідія Чорно- 
листа

МСк
(конт- 
роль) 

– 24,5± 
1,5

20,6± 
3,9

23,9± 
1,5

2,37± 
0,6

2,50± 
0,51

2,63± 
0,49

4,10± 
0,76

3,17± 
0,91

3,83± 
0,70

у т.ч. з:  
Со

0,4 28,9± 
2,9

31,8± 
3,9*

27,7± 
2,7

3,80± 
0,55

2,87± 
0,51

3,43± 
0,68

6,10± 
0,76*

4,80± 
0,71

4,10± 
0,55

0,8 29,9± 
2,2

29,6± 
3,7

27,9± 
2,2

3,03± 
0,56

2,73± 
0,58

3,27± 
0,58

5,10± 
0,71

4,33± 
0,76

4,70± 
0,65

1,2 29,2± 
3,7

29,2± 
3,9

26,1± 
1,8

2,70± 
0,53

2,60± 
0,62

3,10± 
0,55

4,30± 
0,53

4,10± 
0,66

4,37± 
0,61

1,6 28,7± 
3,2

26,1± 
2,7

25,9± 
1,9

2,47± 
0,57

2,57± 
0,50

3,03± 
0,67

4,37± 
0,72

4,23± 
0,50

4,40± 
0,56

Cu 0,4 27,9± 
2,8

30,2± 
4,8

27,1± 
2,4

2,87± 
0,73

2,70± 
0,47

3,17± 
0,46

4,50± 
0,82

4,67± 
0,92

4,93± 
0,91
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становив 1:6 на живильних середовищах з 
додаванням наночастинок міді у концент-
рації 0,8–1,2 мг/л, а у сорту Мама такий 
самий коефіцієнт розмноження спостері-
гався на живильному середовищі з кон- 
центрацією Со 0,4 мг/л.

На 28 добу культивування на середо-
вищах з наночастинками спостерігалося 
достовірне збільшення кількості пагонів 
та вузлів на живильних середовищах з до-
даванням Сu у концентрації 0,8–1,2 мг/л 
(табл. 2).
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Довжина пагона, мм Кількість пагонів, шт. Кількість вузлів, шт.

Мама Лідія Чорно- 
листа Мама Лідія Чорно- 

листа Мама Лідія Чорно- 
листа

Cu 0,8 31,8± 
3,4

30,7± 
3,17*

29,3± 
2,22*

3,30± 
0,70

2,90± 
0,66

3,47± 
0,57

5,74± 
0,64

4,87± 
0,94

6,03± 
0,85

 1,2 32,7± 
3,8*

31,7± 
3,8*

26,9± 
2,4

2,57± 
0,57

3,17± 
0,70

3,97± 
0,67

6,27± 
0,74*

5,57± 
0,77*

6,30± 
0,92*

1,6 29,7± 
3,9

28,4± 
3,1

25,2± 
1,9

2,60± 
0,56

2,83± 
0,46

2,93± 
0,37

4,63± 
0,61

4,50± 
0,78

4,27± 
0,69

Примітка: *Різниця статистично достовірна (р<0,05) порівняно з контрольним живильним середовищем 
МСк.

Закінчення таблиці 1

Таблиця 2
Вплив біогенних нанометалів на розвиток рослин сортів Mentha piperita L.  

(на 28 добу культивування)
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л

Довжина пагона, мм Кількість пагонів, шт. Кількість вузлів, шт.

Мама Лідія Чорно- 
листа Мама Лідія Чорно- 

листа Мама Лідія Чорно- 
листа

МСк – 41,10± 
2,56

38,2± 
4,70

46,07± 
 3,89

4,87± 
0,82

4,83± 
0,75

5,03± 
0,67

11,07± 
1,01

9,13 ± 
1,11

11,33± 
1,42

у т.ч. з: 
Со

0,4 44,90± 
5,4

40,10± 
4,45

48,03± 
3,15

6,20± 
1,03

6,37± 
1,03

5,93± 
0,83

13,40± 
1,04

11,33± 
1,35

12,77± 
1,19

0,8 45,83± 
4,4

39,23± 
4,93

48,20± 
3,59

5,97± 
1,07

6,13± 
0,82

5,73± 
0,83

12,50± 
1,25

11,30± 
1,12

12,83± 
1,39

1,2 45,43± 
4,8

37,63± 
4,11

47,23± 
3,83

5,47± 
1,07

6,03± 
0,72

5,67± 
0,66

11,63± 
0,96

11,03± 
0,85

12,23± 
0,97

1,6 44,77± 
5,2

37,57± 
3,22

47,27± 
3,08

5,43± 
1,38

5,80± 
0,71

5,40± 
0,62

11,53± 
1,07

10,87± 
1,01

12,30± 
0,95

Сu 0,4 44,27± 
3,14

38,90± 
4,84

48,47± 
2,45

5,93± 
0,83

6,63± 
0,81

6,20± 
0,71

13,13± 
1,33

10,47± 
0,86

13,77± 
1,10

0,8 48,17± 
3,91

40,33± 
4,83

49,30± 
2,67

7,30± 
0,88*

6,80± 
0,96

7,20± 
0,85*

14,27± 
1,20*

11,13± 
1,04

14,87± 
1,01*

Т.Є. ТАЛАНКОВА-СЕРЕДА
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Середня довжина пагона збільшилася 
на живильному середовищі з додаванням 
Сu у концентрації 1,2 мг/л лише у рослин 
м’яти перцевої сорту Мама на 27% (р<0,05) 
порівняно з контрольним живильним се-
редовищем. Кількість пагонів на живиль-
ному середовищі з наночастинками Cu 
у концентрації 0,8 мг/л у рослин м’яти 
перцевої сорту Мама збільшилася на 50% 
(р<0,05), Чорнолиста — на 43% (р<0,05), 
а також на живильному середовищі з Сu у 
концентрації 1,2 мг/л у рослин м’яти пер-
цевої сорту Лідія на 48% (р<0,05).

Кількість вузлів на живильному сере-
довищі з наночатинками Cu у концентрації 
0,8 мг/л була більшою порівняно з конт- 
рольним середовищем у рослин сорту Мама 
на 29% (р<0,05), Чорнолиста — на 31% 
(р<0,05), а на середовищі з наночастинками 
Cu у концентрації 1,2 мг/л у рослин м’яти 
перцевої сорту Лідія — на 43% (р<0,05).

Отже, у перші два тижні експерименту 
спостерігалося стійке збільшення довжини 
пагонів і кількості вузлів, а надалі збільшу-
валася кількість пагонів і вузлів у рослин-
регенерантів, що дало змогу отримати біль-
ший коефіцієнт розмноження порівняно з 
контрольною групою. Так, коефіцієнт роз-
множення у рослин м’яти перцевої сорту 

Мама на 28 добу становив 1:14 (контроль 
1:11), Лідія — 1:13 (контроль 1:13), Чорно-
листа 1:15 (контроль 1:11).

ВИСНОВКИ

Під час дослідження впливу наночас-
тинок Co і Cu на морфогенез і ростові по-
казники рослин м’яти перцевої в умовах 
in vitro у живильному середовищі було ви-
значено оптимальну концентрацію (мг/л): 
Co — 0,4 та Cu — 0,8–1,2. Використання 
такої модифікації живильного середовища 
Мурашіге-Скуга дає змогу отримати зна-
чно більше (на 27%) рослин-регенерантів 
M. piperita L., що особливо актуально для 
сорту Мама, оскільки він є основним про-
мисловим сортом. На сьогодні сорт Мама 
становить понад 70% культивованих площ 
цього виду в Україні.

Проведені дослідження дали можли-
вість отримати високий коефіцієнт роз-
множення та велику кількість рослин-
регенерантів м’яти перцевої, які будуть 
залучені до експериментів із досліджен-
ня впливу наночастинок Co, Cu та Si на 
коренеутворення, оскільки наночастинки 
розглядаються як адаптогени в технології 
клонального мікророзмноження рослин за 
їх адаптації до умов in vivo.
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Мама Лідія Чорно- 
листа Мама Лідія Чорно- 

листа Мама Лідія Чорно- 
листа

Сu 1,2 52,43± 
4,53*

42,97± 
3,35

47,73± 
2,63

5,60± 
0,72

7,13± 
0,86*

6,03± 
0,89

12,50± 
1,11

13,03± 
1,38*

13,97± 
0,96

1,6 48,27± 
4,96

40,87± 
4,94

47,57± 
2,90

5,10± 
0,84

6,67± 
0,88

5,67± 
0,80

11,73± 
1,23

11,2± 
1,24

12,63± 
1,16

Примітка: *Різниця статистично достовірна (р<0,05) порівняно з контрольним живильним середовищем 
МСк.

Закінчення таблиці 2
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IN VITRO SCREENING OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF ETHANOLIC EXTRACT OBTAINED FROM FICUS LYRATA

Medicinal plant products exhibiting anti-
microbial activity continue to be the subject 
of extensive research aimed at the develop-
ment of new therapeutic agents for treatment 
of various infectious diseases. Antimicrobial 
properties of plants have been investigated 
by a number of researchers worldwide. In par-
ticular, up to now medicinal values of many 
Ficus species as a source of natural antimicro-
bial agents have been well documented [1].

Ficus L. is one of the largest genera of an-
giosperms, with about 750 species of terres-
trial trees, shrubs, hemi-epiphytes, climbers 
and creepers distributed in the tropics and 
subtropics of the world [2].

A number of Ficus species have been used 
as food source and due to their medicinal 
properties in both Ayurvedic and traditional 
Chinese medicine, especially among the in-
habitants of the areas where these species are 
distributed. It is widely used for treatment of 
numerous diseases such as various disorders 
of the central nervous system, endocrine sys-

УДK 615.012.1: 582.949.2: 581.3

IN VITRO SCREENING OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY  
OF ETHANOLIC EXTRACT OBTAINED FROM FICUS LYRATA WARB. 
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Проведено скринінгове дослідження антимікробної активності етанольного екстра-
кту, отриманого з листків Ficus lyrata, щодо патогенних мікроорганізмів з метою 
виявлення нових джерел антимікробних засобів. Антимікробну активність екстракту 
оцінювали за допомогою диско-дифузійного методу з використанням стандартних 
дисків. Антимікробну активність екстракту F. lyrata визначали відносно патогенних 
мікроорганізмів людини — як грампозитивних (Staphylococcus aureus, метицилін-ре-
зистентного S. aureus та Streptococcus pneumoniae), так і грамнегативних (Klebsiella 
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa та Escherichia coli) штамів. Результати дослі-
дження свідчать, що етанольний екстракт листків F. lyrata виявляє помірну антимі-
кробну активність, очевидно, обумовлену присутністю різних вторинних метаболітів, 
що підтверджує традиційне використання цієї рослини для лікування захворювань, 
викликаних патогенними мікроорганізмами. Отримані дані дають змогу висловити 
припущення, що екстракт F. lyrata може бути використаний для виявлення нових 
антимікробних сполук та розробки на їх основі нових фармацевтичних препаратів для 

профілактики та лікування бактеріальних інфекцій.

Ключові слова: Ficus lyrata, етанольний екстракт листків, патогенні бактерії, in vitro 
антимікробна активність, вторинні метаболіти.
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tem (diabetes, etc.), gastrointestinal tract, 
reproductive and respiratory systems and in-
fectious diseases [3].

However, although many species within 
the Ficus genus have been encompassed by 
phytochemical and pharmacological inves-
tigations in previous years, there are many 
species that have not been studied and whose 
ethnobotanical relevance is yet to be inves-
tigated.

Ficus lyrata Warb., the fiddle-leaf or banjo 
fig ([syn. Ficus sycomorus] family Moraceae) 
is a small or average size (up to 12 m), slow 
growing deciduous tree with broad ovate or 
nearly orbicular leaves, more or less deeply 
3–5 lobed, rough above and pubescent below; 
fruits axillary, usually peer shaped, variable 
in size and color [4]. Its fruit, root and leaves 
are used in the native system of medicine in 
different disorders such as gastrointestinal 
(colic, indigestion, loss of appetite and diar-
rhea), respiratory (sore throats, coughs and 
bronchial problems), inflammatory and cardio-
vascular disorders. Findings of Bidarigh and 
co-workers [4] justified the use of F. lyrata 
latex in traditional medicine for the treatment 
of various disease conditions whose symptoms 
might involve fungal infections and pointed 
to the importance of ethnobotanical approach 
as useful measure for the discovery of new bio-
active compounds. The ethnomedicinal and 
traditional uses of the various part of F. lyrata 
plants in the treatment of aforementioned un-
healthy symptoms suggest that these plants 
should possess antibacterial efficacy.

It has been shown that in vitro screening 
methods could provide the needed prelimi-
nary data necessary to select crude plant ex-
tracts with potentially useful properties for 
further chemical and pharmacological inves-
tigations. Therefore, the main aim of this re-
search was to conduct preliminary antimicro-
bial screening of ethanolic extract obtained 
from Ficus lyrata leaves against standard and 
locally isolated strains of Gram-positive and 
Gram-negative bacteria.

MATERIALS AND METHODS

The leaves of F. lyrata were collected in 
M.M. Gryshko National Botanical Garden 

(Kyiv, Ukraine) during March, 2015. The 
whole collection of tropical and subtropical 
plants at M.M. Gryshko National Botanical 
Garden (Kyiv, Ukraine) (including Ficus spp. 
plants) has the status of the National Heritage 
Collection of Ukraine. Collected leaves were 
brought into the laboratory for antimicrobial 
studies. Freshly crushed leaves were washed, 
weighted, and homogenized in 96% ethanol 
(in proportion 1:10) at room temperature.

Antimicrobial activity was determined 
using the agar disk diffusion method [5]. 
Gram-negative bacteria Klebsiella pneumo-
niae (ATCC 700603), Pseudomonas aerugi-
nosa (ATCC 27853), and Escherichia coli 
(ATCC 25922), as well as Gram-positive bac-
teria Staphylococcus aureus (ATCC 25923), 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
and Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619) 
were used as test organisms.

Antimicrobial activity of crude extract of 
the plant sample was evaluated by the paper 
disc diffusion method. Cultures of Gram-
positive and Gram-negative bacteria were 
suspended in sterile solution of 0.9% normal 
saline and the turbidity adjusted equivalent 
to that of a 0.5 McFarland standard. All the 
cultures were inoculated onto Mueller-Hin-
ton (MH) agar plates. Sterile filter paper 
discs (diameter 8 mm) impregnated with  
50 µL of extract dilutions were applied over 
each of the culture plates. Isolates of bacte-
ria were then incubated at 37°C for 24 hrs.  
A negative control disc was impregnated with 
50 µL of sterile ethanol used in each experi-
ment. The antimicrobial activities of tested 
extracts were evaluated at the end of the 
inoculated period by measuring the inhibi-
tion zone diameter around each paper disc in 
millimeters. The presence of inhibition zones 
around each of the well after the period of in-
cubation was regarded as the presence of anti-
microbial action, whereas the absence of any 
measurable zone of inhibition was interpreted 
as absence of antimicrobial effect. For each 
extract six replicate trials were conducted 
against each organism. Zone diameters were 
determined and averaged. Results for the an-
timicrobial activities are presented as mean 
± standard error of the mean (M± S.E.M.). 
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All statistical calculation was performed on 
separate data from each bacterial strain.

RESULTS AND DISCUSSION

 The results of antimicrobial activity of 
ethanolic extract obtained from the leaves of 
F. lyrata are presented in Figs 1 and 2.

Our results showed that the ethanolic ex-
tract of F. lyrata leaves exhibited moderate 
activity against the Gram-positive bacteria 
(11.3 mm of inhibition zone diameter for Sta-
phylococcus aureus) (Fig. 2), and the Gram-

negative bacteria (10.3 mm for Escherichia 
coli). Klebsiella pneumonia, Pseudomonas 
aeruginosa, methicillin-resistant Staphylo-
coccus aureus and Streptococcus pneumoniae 
appeared to be less sensitive to the extracts, 
the inhibition zone were 8.9 mm, 8.5 mm,  
8.9 mm, and 8.4 mm, respectively (Fig. 1).

Fig has been traditionally used for its me-
dicinal benefits as metabolic, cardiovascular, 
respiratory, antispasmodic and anti-inflam-
matory remedy. F. lyrata has been reported 
to have numerous bioactive compounds such 

Fig. 1. Antimicrobial activity of ethanolic extract obtained from the leaves of Ficus lyrata against 
bacterial strains measured as inhibition zone diameter (M±m, n = 6). Error bars represent standard 
errors of the mean (S.E.M.)

Fig. 2. Antimicrobial activity of ethanolic extract obtained from the leaves of Ficus lyrata against Sta-
phylococcus aureus measured as inhibition zone diameter
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as arabinose, β-amyrins, β-carotenes, glyco-
sides, β-setosterols and xanthotoxol [6]. Farag 
and co-workers [7] have elucidated the sec-
ondary metabolite profiles of F. lyrata leaves 
and fruits. A total of 72 metabolites were 
evaluated. Seventeen flavonoids have been 
characterized and identified with the main 
constituents being catechins/procyanidins, 
O- and C-linked flavonoid glycosides. The 
major procyanidins were dimers and trimers 
comprising (epi)catechin and (epi)afzelechin 
units, whereas the predominant flavones were 
C-glycosides of luteolin and apigenin. Aside 
from these major flavonoid classes, a group of 
benzoic acids, caffeoylquinic acids, fatty acid 
and sphingolipids have been also found [7].

The broad antibacterial activities of this 
extract, apparently, could be explained as a 
result of the plant secondary metabolites. 
Previously it has been reported [1], that the 
therapeutic properties of F. species may be 
attributed to the presence of a wide range of 
phytochemical compounds.

To identify the active principles respon-
sible for the antibacterial activity, Rizvi and 
co-workers [8] screened the isolated pure 
compounds (FL-1 — FL8) from F. lyrata for 
their inhibitory effect against the growth of 
various bacterial strains. They observed that 
only two compounds, i.e. ursolic acid (FL-1) 
and acacetin-7-O-neohesperidoside (FL-2) 
showed antibacterial activity. The Minimal 
Inhibitory Concentrations (MICs) were sig-
nificantly lower not only of those bacterial 
strains sensitive to the crude extract but also 
to Salmonella typhi, S. paratyphi A, S. typhi-
murium, Vibrio cholerae, E. coli, K. pneumo-
niae and extended-spectrum beta-lactamases 
(ESBL) producing E. coli and K. pneumoniae. 
Thus the range of activity against Gram-nega-
tive bacteria was greatly enhanced on testing 
with pure compounds [8]. Ursolic acid was 
found to be more potent than Acacetin-7-O-
neohesperidoside. Ursolic acid is a triterpe-
noid sapogenin from the ursan group, whereas 
Acacetin-7-O-neohesperidoside is a flavonoid 
glycoside [8]. Findings of Rizvi and co-workers  
[8] suggest that ursolic acid has excellent an-
tibacterial activity against several problem-
atic bacteria like MRSA and ESBL producing 

bacteria, Pseudomonas, Salmonella, Shigella 
and Vibrio cholerae and other known patho-
gens with drug resistance. Ursolic acid and 
acacetin-7-O-neohesperidoside contributes 
significantly to the antimicrobial activity of 
the crude extract of F. lyrata [8]. Ahmad and 
co-workers [9] revealed that glycosides and 
saponins extracted from leaves using alcohol 
displayed biological effects but they had no 
effects on C. albicans, S. aureus and E. coli.

Our recent studies have also revealed that  
other Ficus species possess antibacterial ac-
tivity. The ethanolic extract from leaves of  
F. carica showed potent antibacterial activity 
against Escherichia coli and Staphylococcus 
aureus [10]. S. aureus demonstrated suscepti-
ble test for five of the ethanolic leaf extracts: 
F. erecta var. sieboldii, F. rubiginosa, F. ben-
jamina, F. septica, and F. erecta [10]. E. coli 
ATCC 25922 demonstrated susceptible test 
for nine of the ethanolic leaf extracts: F. villo-
sa, F. benjamina, F. religiosa, F. elastica, F. sur,  
F. aspera, F. vasta, F. hispida, and F. crateros-
toma. Intermediate susceptibility was noted 
for three species: F. benghalensis, F. syco-
morus, and F. binnendijkii. The high anti-E. 
coli activity was demonstrated for the F. sur 
(inhibition zone diameter is 19 mm), F. vil-
losa (17.5 mm), F. aspera (17 mm), F. elastica  
(16 mm), F. vasta (16 mm). F. sur proved to 
be the most effective as an antibacterial agent 
against Gram-negative E. coli [11].

Moreover, latex extract of F. lyrata also 
possessed antifungal activity against 65 clini-
cal isolates of Candida albicans from Vul-
vovaginal candidiasis and standard strain of 
C. albicans (ATCC 5027). As shown by Bi-
darigh and co-workers [4], F. lyrata extract 
has inhibitory effect on clinical isolates and 
type strain of C. albicans in lower concentra-
tions than Nystatin drug with the diameters 
of inhibition zones ranging from 22 to 26 mm 
and 30 to 32 for clinical isolates and standard 
strains of C. albicans, respectively.

The diameter of inhibition zones for Nys-
tatin was between 16 to 20 mm and 21 to  
24 mm for standard strain and clinical iso-
lates of C. albicans, respectively. Based on the 
data analysis (Macrobroth dilution method), 
the best MIC of F. lyrata ethyl acetate latex 
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extract on clinical isolates and type strain of  
C. albicans were 25 mg/ml and 2.5 mg/ml, 
respectively. The chemical analysis of latex 
showed that extract contains alkaloids, flavo-
noids, phenols, tannins, terpenoid [4]. Ethyl 
acetate extract of F. lyrata latex possesses 
compounds with antibacterial and antican-
didal properties which can be used as antimi-
crobial agents in new drugs for therapy of in-
fectious diseases [4]. The methanolic extract 
had no effect against bacteria except for Pro-
teus mirabilis while the ethyl acetate extract 
had inhibition effect on the multiplication of 
five bacteria species (Enterococcus faecalis, 
Citobacter freundii, Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli and Proteus mirabilis) [4].

CONCLUSION

Thus, the ethanolic extract of F. lyrata has 
moderate antimicrobial activities, apparently, 

attributed to its higher triterpenoids, flavo-
noids, and glycosides content, that confirm 
the traditional use of this plant for the treat-
ment of diseases caused by pathogens. Yet, 
this research illustrates that a Gram-positive 
bacterium was more susceptible to the etha-
nolic leaf extracts of F. lyrata as compared to 
Gram-negative bacteria species.

Further studies will be focused on the sepa-
rating and purifying active compounds and 
detecting mechanisms underlying the phar-
macological effects of F. lyrata. Screening of 
medicinal plants for antimicrobial activities 
is important for finding potential new com-
pounds for therapeutic use. The results of 
present investigation allow us to suggest that 
the extracts of F. lyrata can be used to disco-
ver antibacterial substance for developing new 
pharmaceuticals to control clinically important 
pathogens responsible for severe disorders.
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Лікарські рослини — одне з основних 
джерел одержання лікувальних і профі-
лактичних засобів сучасної медицини. Пре-
парати рослинного походження характери-
зуються низькою токсичністю і майже не 
мають побічного впливу порівняно з син-
тетичними аналогами, тому є незамінними 
для лікування захворювань серцево-судин-
ної системи, печінки, шлунково-кишкового 
тракту і системи кровообігу.

Серед країн Європи Україна за своїми 
сприятливими природно-кліматичними 
умовами є одним з головних центрів за-
готівлі та переробки лікарської рослинної 
сировини. Лише у природних умовах на її 
території зростає понад 200 видів лікар-
ських рослин [1]. До переліку входять не 
лише трав’янисті, а й деревні та чагарнико-
ві види, що мають лікувальні властивості. З 
давніх часів популярними для лікування і 
профілактики захворювань були настоянки 
та відвари з барбарису звичайного (Berberis 
vulgaris L.), бузини чорної (Sambucus nig- 
ra L.), глоду колючого (Crataegus oxyaca-
ntha L.), калини звичайної (Viburnum opu- 

lus L.), шипшини (Rosa canina L.) та інших 
видів.

Нині значним попитом користуються 
лікарські засоби, отримані з рослин-ін-
тродуцентів. Саме інтродукція рослин є 
одним з найважливіших шляхів поповнен- 
ня природного генофонду, збереження 
його в умовах культури та забезпечення 
стабільної сировинної бази для випуску 
фітопрепаратів.

В Україну перші види-інтродуценти 
потрапили ще у IV тисячолітті до нашої 
ери. Справжнім інтродукційним вибухом 
характеризується кінець XVIII — середина 
XIX ст., унаслідок якого в культурі з’яви-
лося багато нових видів. Останнім часом 
накопичено значний досвід з інтродукції 
та акліматизації деревних рослин. Завдяки 
інтродукційній діяльності ботанічних са-
дів, дендропарків та окремих аматорів-ен-
тузіастів асортимент деревних рослин, що 
вирощуються в Україні, вже перевершив 
майже у шість разів кількість видів при-
родної дендрофлори [2].

З початком ХІХ ст. на території Укра-
їни розпочинається період стихійної ін-
тродукції декоративних рослин, що забез-
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печив збагачення її рослинних ресурсів. 
Особливу роль у цьому питанні відіграли 
дворянські садиби — примаєткові сади і 
парки. Характерною рисою садово-парко-
вого будівництва було захоплення колекці-
онуванням рослин, створення арборетумів 
і дендраріїв. За віковий період їх існування 
в Україні накопичено значний досвід інтро-
дукційної роботи з деревними рослинами. 
Понад 200 видів деревних та чагарнико-
вих порід з лікарськими властивостями, 
отримані з інших країн світу і кліматич-
них поясів, були інтродуковані в Україну у 
XVIII-XIX ст., серед яких: Ginkgo biloba L., 
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Staphylea 
pinnata L., Hamamelis virginiana L., Pheloden-
dron amurense Rupr., Xanthoceras sorbifolia 
Bung., Syringa vulgaris L., Robinia pseudoaca-
cia L., Aesculus hippocastanum L., Magno- 
lia L., Liriodendron tulipifera L., Laburnum 
alpienensis Medic. та інші цінні види, але 
вони використовувалися для озеленення, 
і лише як декоративні.

Історично склалося, що на теренах 
України саме Полтавщина стала осередком 
розвитку лікарського рослинництва, у т.ч. і 
вирощування дерев та кущів з лікувальни-
ми властивостями. Одними з найдавніших 
дендрологічних об’єктів, що мають досвід 
інтродукції та вирощування лікарських 
деревних рослин у регіоні, є парк Усти-
мівської дослідної станції рослинництва 
Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва 
НААН (Устимівський дендропарк) та парк 
Дослідної станції лікарських рослин Інсти-
туту агроекології і природокористування 
НААН (ДСЛР). До більш сучасних об’єк-
тів належить новостворенний Хорольський 
ботанічний сад Міністерства екології та 
природних ресурсів України.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Для дослідження інтродукційної ді-
яльності та її розвитку використовували 
архівні документи, наукову та краєзнавчу 
літературу трьох дендрологічних об’єктів 
природно-заповідного фонду України у 
Полтавській обл.: Устимівського дендро-
парку, парку ДСЛР та Хорольського бота-
нічного саду.

Матеріалами роботи стали також ре-
зультати багаторічних інтродукційних 
досліджень дендрофлори авторського ко-
лективу. Оцінку успішності інтродукції де-
ревних рослин лікарського призначення у 
нових умовах зростання і рівень стійкості 
рослин визначали за допомогою загально-
прийнятих методів інтродукції та акліма-
тизації деревних видів [3].

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Одним з широковідомих осередків і цен-
трів вивчення інтродукованої дендрофлори 
на теренах України, зокрема в Полтаській 
обл., є Устимівський дендропарк загаль-
нодержавного значення. Саме здатність 
рослин поєднувати декоративні якості з 
цілющими властивостями, що підвищує їх 
значення і надає можливість широкого ви-
користання для потреб людини, спонукало 
у 1893 р. місцевого землевласника, лікаря 
за фахом В.В. Устимовича, закласти перші 
ділянки дендрологічного парку на Пол-
тавщині у с. Устимівка Глобинського р-ну. 
Починаючи з перших посадок на площі 
0,15 десятин, розміри парку в 1910 р. були 
доведені до 8,44 га. Поповнення колекцій 
проводили рослинами, що зростають в ін-
ших кліматичних зонах і використовують-
ся у традиційній і народній медицині.

Перша наукова інвентаризація дерев-
них насаджень була проведена у 1922 р., 
під час якої у парку налічувалося 234 види 
і форми. 18 травня 1929 р. Устимівський 
дендропарк проголошено заповідником 
республіканського значення. Детальний 
опис дендропарку наведено в статті Б. Си-
дорченка «Устимівський дендрологічний 
парк на Кременчуччині» (1930), у якій 
автор констатує, що у 1929 р. у парку на-
лічувалося 293 види і форми деревних рос-
лин. Найповніше і всебічне дослідження 
дендрофлори парку здійснив відомий укра-
їнський ботанік А.Л. Липа у 1936 р., яким 
було зареєстровано понад 400 видів і форм. 
Першу післявоєнну інвентаризацію парку 
було проведено у липні 1952 р. О. Плетньо-
вим, завдяки якій з’ясувалося, що видовий 
склад зменшився до 171 виду. Вже у 1970 р.  
колекція збільшилася до 476 видів, а до 
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каталогу, що у 1975 р. був виданий Все-
союзним інститутом рослинництва, було 
внесено 490 найменувань рослин [4].

На сьогодні колекція налічує 482 так-
сони, які належать до 53 родин, 123 родів,  
376 видів, 107 різновидностей садових 
форм, сортів та гібридів. У ній зібрано рос-
лини Північної Америки (138 таксонів) 
Криму та Кавказу (29), Сибіру (15), Дале-
кого Сходу (37), Китаю та Гімалаїв (49 так-
сонів). Майже на 90% (321 вид) колекція 
парку складається з рослин, які тою чи ін-
шою мірою використовуються у медичній 
практиці для лікування або профілактики 
захворювань, і є унікальним зібранням де-
ревних і кущових порід, з яких 82 види —  
це хвойні породи. Листяні породи пред-
ставлені 239 видами, серед яких: 68 видів —  
плодово-вітамінні, 16 — використовують 
для отримання олії, яку застосовують у 
лікарських цілях (рід Amygdaius L., Corylus, 
Juglans), 4 види мають інсектицидну дію 
(Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Ailanthus 
vilmoriniana Dode, Solanum persicum Willd, 
Solanum dulcamara L.), 151 вид викорис-
товують безпосередньо для лікування та 
профілактики різних захворювань. Крім 
того, серед усіх вищезгаданих видів від-
значено 162, які мають високі декоративні 
властивості, чим позитивно впливають на 
психоемоційний стан людини.

Зібрана колекція класу хвойних налі-
чує 11 родин, серед яких два види з роду 
Taxus (T. baccata L. і T. cuspidata Sieb.); сім 
— роду Pinus та різновидність P. silvestris L. 
«Argentea»; п’ять — роду Abies (A. balsamea 
Mill., A. concolor (Gord.) Hildebr., A. equi 
trojani (один екземпляр на всю Україну), 
A. nordmanniana, A. sachalinensis) та різно-
видність A. concolor «Violacea»); три — роду 
Pseudotsuga (P. caesia, P. glauca Mayr., P. 
taxifolia ( Poir.) Britt.); сім — роду Picea, 
п’ть різновидностей P. abies (L.) Karst. 
(особливу цінність представляє P. abies (L.) 
Karst. «Viminalis») та три різновиди Picea 
pungens Eng.; п’ять — роду Larix (L. dahurica 
Turcz., L. decidua Mill., L. leptoleris Gord., 
L. polonica, L. sibirica Ledeb.) та рідкісна 
різновидність L. decidua Mill. «Рenduliana»; 
два — роду Thuja (Thuja occidentalis L. та 

Thuja plicata D. Don.) і 12 садових форм 
T. occidentalis L.; Platycladus orientalis (L.) 
Franco та його різновидність P. orientalis 
(L.) Franco «Compacta»; два — роду Сha-
maecyparis (Сhamaecyparis nootkatensis та 
Chamaecypаrіs lawsoniana Parl. «Erecta gla-
uca»); вісім — роду Juniperus, чотири різно-
види Juniperus communis L., два різновиди 
Juniperus sabina L. та три різновиди Juni-
perus virginiana L. Всі види представлено 
добре розвиненими деревами віком від 100 
до 70 років [5]. З хвої ялин виготовляють 
хлорофілін — лікувальний препарат, що 
поліпшує роботу серця, сприяє швидкому 
загоєнню ран; із смолистої маси модрин го-
тують солодкі на смак жувальні пластинки, 
які використовують для укріплення зубів 
і ясен; з ялівцевої деревини виготовляють 
дьоготь для лікування хвороб шкіри, пло-
ди діють як болезаспокійливий, протиза-
пальний і сечогінний засіб; у ялицевій олії 
міститься 35 лікувальних компонентів, які 
застосовують для лікування ревматизму, 
радикуліту, екзем, і які покращують роботу 
серця, дихальних шляхів.

Вивчення питання про розвиток на-
родного промислу із збору дикорослих 
лікарських рослин у Лубенському повіті 
на Полтавщині стало однією із головних 
передумов створення Лубенської дослідної 
станції у 1916 р. [6]. Після переїзду устано-
ви в 1925 р. у с. Березоточа на новій терито-
рії був закладений ботанічний розсадник на 
площі 1,6 га. Посадковим та насіннєвим ма-
теріалом слугували багаторічні насадження 
колишнього розсадника із околиць м. Лубен 
та місцеві дикорослі види. Вже у 1925 р. у 
розсаднику вирощували 67 видів рослин, а 
у 1928 р. — 103 види трав’янистих та дерев-
них культур. Результати дослідження 122-х 
лікарських видів були опубліковані у праці 
«Описание почвенно-климатических усло-
вий станции и материал по коллекционно-
му питомнику за 1925–1928 гг.» [7]. Рівень 
дослідження лікарських рослин в установі 
на той період обумовлювався потребою в 
сировині фармацевтичної промисловості 
та аптечної мережі.

Безпосередньо інтродукцію деревних 
видів фахівці ДСЛР розпочали на базі бо-
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танічного розсадника та примаєткового 
парку колишнього місцевого землевласни-
ка І.М. Леонтовича у 1946 р. У цей період 
проводились фенологічні спостереження 
за 25-ма деревно-чагарниковими видами, 
серед яких: Aesculus hippocastanum L., Loni-
cera tatarica L., Tilia cordata L., Betula al- 
ba L., Ribes nigrum L., Viburnum opulus L., Ribes 
aureum Pursh, Amygdalis nana L., Juglans re- 
gia L., Rhamnus cathartica L., Euonymus euro-
paea L., Caragana arborescens Lam., Ligustrum 
vulgare L., Robinia pseudoacacia L., Sambucus 
racemosa L., Sambucus пigra L., Acer ginnala 
Maxim., Amorpha fruticosa L. Основна увага 
приділялася деревним і кущовим рослинам 
з лікарськими властивостями, які викорис-
товуються у медичній практиці.

З 1947 р. розпочато роботи з акліматиза-
ції 30 деревних видів, серед яких були різні 
види з роду Crataegus L., Hippophae rhamno-
ides L. У 1951–1956 рр. було започатковано 
дослідження колекції Schizandra chinensis 
Baill. та інтродукцію Securinega suffruticosa 
Rehd. У 1957 р. для закладки лісосмуги в 
установі було вирощено близько 10 тис. 
сіянців Securinega suffruticosa, а у 1958 р. на 
виробничих полях з цього виду сформована 
захисна смуга довжиною 550 м.

У 1950–1960 рр. були проведені роботи 
з видового насичення дендрофлори цінни-
ми деревними лікарськими та декоратив-
ними рослинами. Всього було висаджено 
4700 екземплярів зі 127-ми видів. У ці роки 
були закладені алеї з Aesculus hippocasta- 
num L., Phellodendron amurense Rupr., Celtis 
occidentalis L., Acer pseudoplatanus L.

Колекція дерев і кущів була об’єктом 
для вивчення біологічних особливостей 
деревно-чагарникових лікарських інтро-
дуцентів різних широт, таких як: Catalpa 
speciosa Ward. та C. ovata G. Don, Aesculus 
hippocastanum L., Phellodendron amurense 
Rupr., Juglans regia L., J. cinerea L., J. nig- 
ra L., J. mandshurica Maxim, Tilia america- 
na L., Ailanthus altissima Swingle тощо.

У 1980-х роках проводили вивчення 
врожайності і перспективності викорис-
тання сировинної бази Aesculus hippocasta- 
num L., Phellodendron amurense Rupr. для по-
треб фармацевтичної промисловості [8].

У 1990-х роках проведено інтродук-
ційне вивчення Aralia mandshurica Rupr. 
еt Maxim, Eleutherococcus senticosus Rupr. 
et Maxim. Встановлено перспективність 
вирощування Aralia mandshurica Rupr. еt 
Maxim в умовах Полтавської обл.

Збагачення видового складу парку відбу-
вається шляхом обміну посадковим матері-
алом та розмноженням рослин у арборетумі 
установи [9]. Одним із напрямів наукових 
досліджень на початку 2000-х років стало 
вивчення адаптивних можливостей півден-
них інтродуцентів в умовах Лівобережного 
Лісостепу, зокрема таких як Maclura pomi-
fera (Raf.) Schneid., Laurocerasus officinalis 
Roem., Asimina triloba (L.) Dun., Berberis ju- 
lianae Schneid., Pyracantha coccinea (L.) 
Rehd. Eucommia ulmoides Oliv. тощо.

Нині колекція дерев та кущів на терито-
рії установи налічує близько 180 таксонів, 
з яких у парку зростає понад 150 видів, 
серед яких близько 50% — з лікувальними 
властивостями.

У 2011 р. парк ДСЛР оголошено ден-
дрологічним парком місцевого значення з 
назвою «Лікарський сад».

Оскільки природна флора України за 
останні десятиліття зазнала значного тех-
ногенного впливу, питання необхідності 
збереження і збагачення генофонду рос-
лин шляхом інтродукції стають дедалі ва-
гомішим аргументом для пошуку шляхів 
і можливостей розширення та створення 
нових ботанічних об’єктів та об’єктів при-
родно-заповідного фонду України. У під-
вищенні екологічної культури широких 
верств населення вагому роль відіграють 
об’єкти природно-заповідного фонду, зо-
крема дендропарки і ботанічні сади. Нині 
у нашій державі налічується 30 ботанічних 
садів, що рівномірно розташовані на всій її 
території і є об’єктами природно-заповід-
ного фонду України [10, 11]. Ботанічні сади 
сприяють збереженню колекції живих рос-
лин, розмноженню та поширенню рідкісних 
і типових видів місцевої та світової флори, 
веденню наукової, навчальної і освітньої 
роботи [12]. Слід наголосити, що створен-
ня нових ботанічних садів у нашій країні 
передусім ґрунтується саме на актуальності 
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інтродукційних досліджень. Адже відомо, 
що наприкінці ХХ століття в Україні було 
інтродуковано понад 3 тис. видів, форм і 
культиварів дерев, кущів та ліан, що у 6 
разів перевищує кількість видів природної 
дендрофлори [13]. Переважна більшість 
інтродукційних досліджень була проведена 
безпосередньо у дендропарках і ботанічних 
садах і, беззаперечно, це дало можливість 
значною мірою використати потенціал рос-
линного генофонду світової флори.

Починаючи з 2003 р., на широкий загал 
місцевого населення виносилось питання 
щодо створення у м. Хоролі Полтавської 
обл. ботанічного саду. У 2004 р. вже була 
розпочата робота з проектування саду, нау-
кова діяльність якого спрямовувалася на 
прикладні дослідження у галузі інтродук-
ції, акліматизації та селекції нових видів 
плодових і лікарських культур.

На початковому етапі створення бо-
танічного саду визначено межі території 
майбутнього об’єкта з урахуванням того, 
що на відносно невеликій його площі буде 
створено найрізноманітніші ландшафти 
для закладання експозиційних та дослід-
но-колекційних ділянок рослин. Архітек-
турний задум проектантів полягав у об’єд-
нанні двох об’єктів природно-заповідного 
фонду України місцевого значення, а саме, 
заповідного урочища Дубовий гай та час-
тини площі заповідного урочища Заяр’є, а 
також введення до складу ботанічного саду 
рівнинної території, розташованої між вка-
заними об’єктами, що є невід’ємним еле-
ментом їх об’єднання.

Створений у 2009 р. Хорольський бо-
танічний сад на сьогодні налічує 102 види 
дерев і кущів, серед них 9 голонасінних і 
93 покритонасінних. Запропонований ці-
лісний масив Хорольського ботанічного 
саду загальною площею 18 га є цінним і з 
погляду геологічного формування рельєфу, 
що обумовлено наявністю глибокої балки 
природного походження, яка пролягає че-
рез всю його територію з розташованою у 
її ложі водною артерією у вигляді каскаду 
з чотирьох невеликих ставків, які утворю- 
ють низку порогів з перепадом висоти 
близько 10 м.

Проектом створення Хорольського бо-
танічного саду також було передбачено за-
лучення різних видів рослин та створення 
їх груп. Одним із найраціональніших з 
погляду інтродукційної діяльності стало 
рішення щодо формування із субтропічних 
плодових культур окремої колекції [14, 15]. 
Наукову цінність запропонованої колекції 
обумовлено видовим різноманіттям віді-
браних плодових культур, приналежністю 
їх до субтропічних, а також новизною та 
унікальністю у господарському аспекті, 
адже плоди субтропічних культур істотно 
відрізняються від традиційних та широко-
відомих у лісостеповій зоні України фрук-
тів — яблук, груш, слив [15, 16]. Основним 
напрямом господарського використання 
субтропічних культур є отримання плодів 
із підвищеним умістом вітамінів та інших 
біологічно активних речовин різної фізіо-
логічної дії, потреба у яких останнім ча-
сом швидко зростає. Крім того, субтропічні 
плодові культури мало вражаються хворо-
бами та комахами-шкідниками, а це один з 
позитивних показників для впровадження 
адаптивного садівництва.

Кліматичні умови регіону розташуван-
ня Хорольського ботанічного саду є при-
датними для проведення інтродукційних 
досліджень деревних видів різних кліма-
тичних зон та сприяють здійсненню дослі-
джень з інтродукції деяких видів субтро-
пічних плодових культур з лікувальними 
властивостями, а саме: Asimina triloba L., 
Punica granatum L., Zizyphus jujuba Mill., 
Ficus carica L., Amygdalus communis L., Mes-
pilus germanica L., Diospyros virginiana L., 
Diospyros lotus L. та деяких інших.

ВИСНОВКИ

Аналіз досвіду інтродукції деревних 
видів з лікарськими властивостями в ден-
дрологічних об’єктах Полтавської обл. 
свідчить, що у вищеназваних закладах зі-
брано понад 150 деревних видів і форм іно-
земного походження, які мають лікарські 
властивості.

Зважаючи на природно-кліматичні умо-
ви території, на якій розташовані дендро-
парки, потенційним джерелом видового 
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різноманіття інтродукованих рослин стали 
Північна Америка, Європа, Середземно-
мор’я, Кавказ і Закавказзя, Мала та Серед-
ня Азія, Центральний та Північно-Східний 
Китай, Примор’я, Корея, Японія.

Створення нового ботанічного закла-
ду обумовлено необхідністю кардиналь-
них змін у галузі збереження рослинного 
різноманіття та примноження його через 
інтродукцію. Інтродукція субтропічних 
плодових культур, дослідження їх стійкості 

в нових умовах зростання має як теоретич-
не, так і практичне значення. Відбір ви-
хідних форм з підвищеною зимостійкістю 
для селекційного процесу, використання 
нових корисних лікарських речовин для 
формування сировинної бази випуску фі-
топрепаратів та розширення асортименту 
культивованих дерев та кущів з огляду на 
глобальні зміни клімату є головним зав-
данням наукових досліджень в ботанічних 
закладах Полтавської обл.
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Одними з найчисельніших і поширених 
багатоклітинних тварин на землі є немато-
ди. Загалом, на нашій планеті, за оцінкою 
різних авторів, налічують від 100 тис. до  
1 млн їхніх видів (Cobb, 1915; Деккер, 
1972). Серед відомих видів близько 13 тис. 
становлять вільноживучі нематоди, що на-
селяють моря, прісні водойми та ґрунти, 
5 тис. — паразити тварин (у т.ч. комах), 
близько 4 тис. видів існують в рослинно-
му світі, більшість з яких є облігатними 
паразитами. У процесі еволюції вони при-
стосувалися до «живлення» рослинним 
організмом і здатні уражувати всі його ор-
гани, спричиняючи їх захворювання і заги-
бель. Крім того, фітонематоди під час свого 
живлення, руху й розвитку механічно по-
шкоджують тканини рослин та змінюють 
їх біохімічний склад і фізіологічний стан 
на доступний для проникнення грибних, 
вірусних і бактеріальних інфекцій, що по-
силює прояв хвороб та збільшує втрати 
врожаю (Деккер, 1972; Кирьянова, Кралль, 
1969; Сігарьова, Калатур, 2012). Так, за да-
ними науковців, щорічне зниження обсягу 

сільськогосподарської продукції внаслі-
док ураження фітогельмінтозами варіює 
у межах 10–20%, у грошовому еквіваленті 
ці збитки оцінюють у 80 млрд дол. США 
(Nicol et al., 2011). Однак, незважаючи на 
такі економічні втрати, захист рослин від 
паразитичних нематод є доволі проблема-
тичним.

Зокрема, це стосується деяких видів 
цистоутворювальних нематод родини He-
teroderidae, які вважаються найнебезпеч-
нішими у екологічному господарському 
значенні серед фітогельмінтів.

Представники цієї родини паразитують 
на численних сільськогосподарських куль-
турах і бур’янах на території багатьох країн 
світу. Так, вівсяну нематоду (H. avenae) ви-
явлено більш ніж на 50% земельних угідь 
країн Європи, які є основними виробника-
ми зернових культур, а також на значній 
території Австралії. Шкоду, яку заподіює 
бурякова нематода (H. schachtii), оцінено 
у понад 95 млн дол. США. В Україні цей 
вид нематод паразитує у 18 областях, втра-
ти врожаю буряків унаслідок ураження їх 
гетеродерозом можуть сягати 65–70% (Ка-
латур та ін., 2015). Картопляні нематоди 
(Globodera rostochiensis та G. pallida) зафік-
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совано на 64% картопляних полів Англії, 
їх вплив завдає щорічних збитків на суму  
80 млн дол. (золотисту картопляну немато-
ду — G. rostochiensis внесено до списку А-2 
«Карантинні організми, обмежено поши-
рені в Україні» (Пилипенко та ін., 2012)). 
Одним з найбільш шкодочинних паразитів 
як у США, так і в інших країнах вважають 
соєву нематоду (H. glycines) — втрати, за-
вдані від її впливу у 1998 р. врожаю куль-
тури в усьому світі, становили в грошовому 
вираженні близько 2 млрд дол. (Hunt et 
al., 2005).

Ці та інші види нематод родів Heterode-
ra і Globodera добре адаптувалися до умов 
навколишнього природного середовища. 
Незважаючи на цілу систему заходів зі 
зменшення впливу їх шкодочинності в по-
сівах культур, вони здатні доволі швидко 
відновлювати свою чисельність у ґрунті до 
попереднього рівня, а згодом навіть пере-
вищити її в кілька разів. Це зумовлено особ-
ливостями їх біології і, зокрема, наявністю 
в циклі розвитку стадії цисти (відмерлої 
самиці з яйцями й личинками всередині), 
яка є стійкою до змін навколишнього при-
родного середовища і може зберігатися в 
ґрунті впродовж багатьох років (Деккер, 
1972; Кирьянова, Кралль, 1969).

Саме тому перші спроби боротьби з 
цистоутворювальними видами нематод, 
зокрема буряковою нематодою, виявили-
ся невдалими (Кораб, Бутовский, 1939). 
Однак згодом європейським та американ-
ським вченим вдалося розкрити важливі 
біологічні особливості цього виду нематод, 
що, як виявилося, тісно пов’язані з куль-
турами, які вирощуються на полях, зара-
жених цим паразитом. Так, було доведено 
стимулюючий вплив кореневих виділень 
цукрових буряків на вихід з яєць личинок 
бурякової нематоди (Baunacke, 1922). Піз-
ніше було підтверджено такий самий вплив 
щодо низки інших сільськогосподарських 
рослин. Проте було відзначено, що такі 
культури, як цикорій і жито, на відміну від 
буряків, блокують проникнення личинок 
у свої корені, що своєю чергою не сприяє 
подальшому їх розвитку (Rensch, 1925). 
Завдяки цим відкриттям, а також на основі 

наступних досліджень (Nebel, 1926) було 
розподілено рослини за відношенням до 
бурякової нематоди на три категорії: «воро-
ги», «нейтральні» та «друзі». Такий розпо-
діл становив не тільки науковий інтерес, а й 
мав важливе практичне значення. Адже він 
поклав початок вивченню впливу кореневих 
виділень культур на процес вилуплювання 
з яєць личинок нематод та їхню міграцію 
до коренів рослин, а також створив під-
ґрунтя для розроблення та застосування на 
практиці сівозміни як біологічного методу 
контролю чисельності паразитичних видів  
нематод.

На сьогодні цей прийом є одним з най-
ефективніших проти фітонематод, до того 
ж економічно вигідним та і найбезпечні-
шим для довкілля й людини. Тому дослі-
дження щодо встановлення й вивчення 
кількісного та якісного складу речовин, 
які виділяють рослини у ґрунт упродовж 
свого життя, а також їхній вплив на ризо-
сферні мікроорганізми, в т.ч. на нематоди, 
залишаються актуальними й досі.

Від негативного впливу навколишнього 
природного середовища та фізичних по-
шкоджень яйця фітопаразитичних нематод 
оберігає оболонка, яка складається з трьох 
прошарків: зовнішнього протеїнового (vi-
telline layer), середнього хітинового (chiti-
nous layer) та внутрішнього ліпідного (lipid  
layer). Додатковим захисним бар’єром є 
циста (відмерла оболонка самиці цисто-
утворювальних нематод, під якою зберіга-
ються яйця наступного покоління), аналогу 
якій немає у вільноживучих видів нематод 
та гельмінтів (нематод-паразитів тварин) 
(Perry, Moens, 2011).

Унаслідок ембріогенезу під яйцевою 
оболонкою розвиваються личинки немато-
ди першого покоління, які у представників 
родів Longidoridae та Trichodoridae одразу 
виходять у ґрунт. Проте у цистоутворю-
вальних видів фітопаразитичних нематод 
з-під яйцевої оболонки вилуплюються ли-
чинки наступного — другого покоління, 
які мають специфічну назву — інвазійні 
личинки, оскільки саме вони знаходять та 
заселяють корені рослин, спричиняючи 
тим самим їх захворювання.
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Сам процес виходу личинок з яєць 
складається з кількох етапів: І — зміна у 
проникності оболонки яйця; ІІ — настан-
ня метаболічної активності личинки; ІІІ —  
безпосереднє вилуплювання. Таким, зокре-
ма, є розвиток нематод родів Heterodera і 
Globodera (Perry, 2002). Натомість існують 
види, для яких перші два етапи мають зво-
ротну послідовність. Це стосується нема-
тод роду Meloidogynе, в яких у процесі ви-
луплювання спочатку настає метаболічна 
активність личинок і лише потім — зміни 
у структурі оболонки яйця.

На активний вихід личинок нематод з 
яєць впливає кілька чинників, основними 
з яких є температура навколишнього при-
родного середовища та вологість. Проте 
для деяких видів нематод, що належать до 
родини Heteroderidae, основним чинником 
ініціації відродження личинок насамперед 
є кореневі виділення рослин-господарів (Per-
ry, Wesemael, 2008; Perry et al., 1980; Clarke, 
Hennessy, 1987; Masamune et al., 1982; Wood, 
Serro, 1954; Понин, 1984; Beane, Perry, 1983). 
Слід зауважити, що якщо для картопляних 
глободер стимулюючий ефект мають, пере-
важно, кореневі виділення рослин картоплі, 
то для бурякової нематоди такими можуть 
буди ексудати понад 218 видів рослин чи 
просто вода. Доведено, що саме кореневі 
дифузати рослини-господаря спричиняють 
зміни у проникності внутрішнього ліпідно-
го прошарку оболонки яйця нематод родів 
Heterodera і Globodera, в якому перебуває 
личинка другого покоління. Внаслідок такої 
взаємодії збільшується приплив води і, як 
наслідок, зменшується концентрація цукру 
трегалози в рідині перивітеллінового про-
стору, а відтак — знижується осмотичний 
тиск всередині яйця та відбувається регід-
ратація личинки, що в підсумку активізує 
її рухомість (Perry, 2002).

Так, було виділено чотири групи нема-
тод за їхньою реакцією на кореневі дифуза-
ти рослин, а саме за такими ознаками:

1) більшість личинок відроджується під 
впливом кореневих дифузатів і лише по-
одинокі у воді (G. rostochiensis, G. pallida,  
H. cruciferae, H. carotae, H. goettingiana, H. hu- 
muli);

2) більшість личинок відроджується під 
впливом кореневих дифузатів, середній рі-
вень відродження спостерігається у воді 
(H. trifolii, H. galeopsidis, H. glycines);

3) більшість личинок відроджується під 
впливом кореневих дифузатів, високий рі-
вень відродження відбувається у воді (H. 
schachtii, H. avenae);

4) відродження личинок під впливом 
кореневих виділень рослин відбувається 
переважно в поколінь, які розвиваються 
наприкінці вегетаційного періоду рослини-
господаря, високий рівень відродження ли-
чинок нематод усіх поколінь зафіксовано у 
воді (H. cajani, H. sorghi).

Світовий науковий досвід свідчить, що 
кількість і склад кореневих ексудатів за-
лежать від виду, віку рослин та зовнішніх 
чинників, а їх вплив на різні види цистоут-
ворювальних нематод може мати як стиму-
люючу, так й інгібуючу дію (Приданников, 
2008). Так, серед безлічі сполук вченим 
вдалося виділити речовини, які є індук-
торами вилуплювання личинок із цист. 
Першою з таких речовин, що мала стиму-
люючий вплив на вилуплювання личинок 
соєвої нематоди H. glycines і була виділена 
з коріння квасолі звичайної, є терпено-
їд гліциноеклепін А — C25H34O7. Згодом 
були відкриті гліциноеклепін B, гліцино-
еклепін C та досліджені інші сполуки, які 
приваблюють личинок нематод і сприяють 
їхньому швидкому відродженню з яєць. 
Було встановлено, що кореневі дифузати 
п’яти видів рослин (буряки цукрові — Beta 
vulgaris, дикий вид буряків — Beta patel- 
laris, бромус стерильний — Bromus sterilis, 
буркун — Melilotus albus і люцерна — Medi-
cago sativa) містили дві спільні речови-
ни з трьох, які, на думку авторів (Wood,  
Serro, 1954), можуть приваблювати личи-
нок бурякової нематоди, зокрема i-inositol 
і galactinol. Таку речовину, як глутамінову 
кислоту, містили тільки кореневі виділення 
рослин-господарів паразита — культурного 
та дикого видів буряків.

За спостереженнями науковців, крім 
глутамінової кислоти, стимулювати вилу-
плювання личинок із цист також можуть 
і інші амінокислоти, що були виявлені 
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в кореневих виділеннях різних культур 
і є спільними як для «друзів», так і для 
«ворогів» бурякової нематоди. Зокрема,  
Л.В. Кіцно (1984) у своїй роботі дослі-
джувала склад амінокислот у кореневих 
дифузатах буряків цукрових, жита озимо-
го, картоплі, люцерни і кукурудзи. Згідно 
з її даними, кореневі виділення буряків і 
картоплі містили метіонін, аланін, валін. 
Аналогічні амінокислоти було виявлено і в 
кореневих виділеннях жита озимого (метіо-
нін, аланін, тріптофан, лейцин), люцерни 
(метіонін, тріптофан) та кукурудзи (тріпто-
фан, лейцин). Однак, на думку автора, пе-
ревагу серед цих амінокислот слід віддати 
метіоніну, який був виявлений у кореневих 
виділеннях усіх культур, крім кукурудзи. 
Саме наявністю однакових речовин у ко-
реневих дифузатах рослин, які належать до 
різних родин, можна пояснити їх здатність 
провокувати вихід із цист личинок нема-
тод. Це підтверджують дослідження, під 
час яких вивчали вплив кореневих виді-
лень 23 культур на динаміку виходу з цист 
личинок золотистої картопляної нематоди 
(Понин, 1984). Результати цих експеримен-
тів свідчать, що найбільший стимулюючий 
ефект (62–77%) мають дифузати рослин-
господарів цього виду нематоди — картоплі 
та томатів. Слід зауважити, що з коренів 
картоплі було виділено та ідентифікова-
но понад 10 різних сполук, здатних впли-
вати на вилуплювання G. rostochiensis та  
G. pallida. У кореневих дифузатах томатів 
виявлено низькомолекулярну ненасичену 
кетокислоту «Eclepsäure», яка у розведенні 
від 10–7 до 10–9 стимулює відродження з 
цист личинок картопляної нематоди. Щодо 
представників інших родин, то висока част-
ка виходу личинок G. rostochiensis спосте-
рігалася під впливом кореневих виділень 
зернобобових культур: люпину кормового, 
гороху, люцерни — 42–55%; багаторічних 
злакових трав: тимофіївки лучної й ко-
стриці лучної — 27–34; цибулі та часни- 
ку — 31–36; зернових злакових (озимі та 
ярі), а також льону — 13–27% (для порів-
няння: у водопровідній воді вилуплюється 
6% личинок, у ґрунтовій витяжці — 10%). 
На відміну від цих культур, тютюн і деякі 

інші рослини з родини Solanaceae, а також 
гірчиця продукують речовини, які гальму-
ють вилуплювання личинок картопляної 
нематоди. Зокрема, наявністю в корене-
вих виділеннях рослин гірчиці гірчичної 
олії вчені пояснюють її інгібуючий вплив 
на личинок G. rostochiensis (Деккер, 1972). 
Аналогічний вплив на цей вид нематоди 
має й алілгірчична олія (Ellenby, 1945).

Кількість і склад кореневих виділень, 
про що йшлося вище, залежать від віку 
рослини, який також впливає на їх ефек-
тивність щодо приваблювання личинок не-
матод до коренів. Так, для H. goettingiana 
найефективнішими є кореневі дифузати 
гороху віком 4–6 тижнів або квасолі — 6– 
8 тижнів, для H. carotae — кореневі ди- 
фузати моркви віком 5–7 тижнів. Макси-
мальне вилуплювання личинок G. rostochi-
ensis спостерігається у відповідь на коре-
неві виділення картоплі віком 3–4 тижнів, 
а свою активність щодо приваблювання 
нематод вони можуть зберігати в ґрунті до 
8 тижнів після збирання врожаю.

Крім різних речовин, виділених росли-
нами у ґрунт, які можуть виконувати роль 
індукторів або інгібіторів вилуплювання 
личинок, у цистах та яйцях нематод ви-
явлено сполуки, що також здатні впливати 
на цей процес. Зокрема, було доведено, що 
водні екстракти гомогенату яєць G. rosto-
chiensis та H. glycines містять речовини, які 
спричиняють відродження їх личинок і є 
специфічними для кожного виду нематод. 
Так, індуктори вилуплювання з яєць личи-
нок картопляної нематоди зберігають свою 
активність після кип’ятіння і багаторазово-
го заморожування. Поряд із тим нагрівання 
до 100°C екстрактів яєць H. glycines знижує 
вдвічі активність речовин, які індукують 
вилуплювання личинок.

За спостереженнями вчених, стінки 
цист нематод також містять сполуки, що 
здатні як спричиняти процес виходу личи-
нок з цист, так і блокувати його (Charlson,  
Tylka, 2003). Проте наразі залишається 
нез’ясованим якісний і кількісний склад 
виявлених речовин. Тому дослідження у 
цьому напрямі є актуальними як у біо-
логічному аспекті, так і з огляду на пер-
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спективу відкриття нових можливостей 
щодо застосування природних речовин, 
які містяться в самих нематодах (яйцях 
або цистах) для зменшення їх чисельності 
та шкідливості у ґрунті. Визначення складу 
цих сполук має бути першочерговим за-
вданням на майбутнє.

Упродовж останніх десятиліть активно 
ведеться пошук та вивчаються різні неор-
ганічні речовини, які активують або блоку-
ють відродження личинок з цист, з метою 
можливого використання їх для захисту 
посівів від нематодозів. Відомий німець-
кий нематолог Х. Деккер (1972) у своїй 
монографії наводить цілий перелік сполук, 
які можуть стимулювати вилуплювання 
з яєць личинок бурякової нематоди без 
додавання кореневих дифузатів рослин-
господарів, зокрема: гіпохлорит кальцію, 
сулема, хлористий цинк, хлористий кадмій, 
сульфат цинку, нітрат цинку, марганцево-
кислий калій, різні хінони, солі натрію, 
цинку або марганцю, етилен-біс-дитіокар-
бамінової кислоти, ріванол (3,9-діамін- 
7-етоксіакридин), нікотинова, аскорбінова, 
ангідротетронова, флавінова, пікринова й 
пікролонова (4-нітро-3-метил-1-р-нітро-
феніл-піразолон) кислоти. Деякі з цих ре-
човин можуть індукувати вилуплювання й 
інших видів цистоутворювальних нематод. 
Зокрема, така речовина, як флавінова кис-
лота активізує відродження личинок H. cru-
ciferae, Н. trifolii і Н. tabacum, а пікролонова, 
ангідотетронова, лимонна і фумарова кисло-
ти стимулюють вихід із цист личинок кар-
топляної нематоди. На вилуплювання личи-
нок останньої також позитивно впливають 
хлористий лантан (у концентрації 4 мМ),  
смола «Амберліт ІРА-400», а також речо-
вини, що містять іони Ba2+, Zn2+, Ca2+, K+, 
Mg2+, Na+. Було встановлено, що за обробки 
цист G. rostochiensis і H. schachtii впродовж  
1 год. гіпохлоритом натрію (1–10 г/л хлору) 
в лужному середовищі (рН не менше ніж 
11,5) спостерігалося швидке і майже повне 
(90–100%) вилуплювання їхніх личинок. 
Суміш водних розчинів таких речовин, як 
сульфат стрептоміцину (50 мг/л) і сульфат 
карбостирилу (20 мл/л) стимулювала вихід 
із цист личинок соєвої нематоди.

Слід наголосити, що деякі гербіциди та-
кож позитивно впливають на відродження 
личинок таких видів нематод, як H. gly- 
cines, G. rostochiensis і H. schachtii. Було 
встановлено, що гербіцид діалат (2,5– 
5,0 л/га) більшою мірою, ніж кореневі виді-
лення рослин-господарів, приваблював та 
підвищував інвазійну активність личинок 
бурякової нематоди. Внаслідок цього на 
ділянках, де застосовували цей препарат, 
ураженість цукрових буряків гетероде-
розом збільшилася в 1,5 раза, ріпаку — в  
2,5 раза порівняно з ділянками, де гербіцид 
не вносили. Аналогічний стимулюючий 
ефект на вилуплювання із цист личинок 
цього виду нематоди зафіксовано й під 
час використання гербіцидів альдікарб  
(0,0006 мг/л), авдекс, бурекс, вензар.

Вчені зробили спроби застосовувати 
сполуки, які стимулюють вилуплювання 
личинок нематод як препарати для конт-
ролю їх чисельності в посівах культур. Зо-
крема, для стимулювання вилуплювання 
личинок G. rostochiensis у ґрунт на гли-
бину 15 см вносили метаванадат натрію  
(36,7 кг/га) та пікролонову кислоту  
(17,2 кг/га). На полях, заражених буряко-
вою нематодою, застосовували речовину 
1-acetoxy-2-ethylhexa-1, 3-diene, яка збіль-
шувала на 70% вилуплювання її личинок. 
Проте висока вартість цих хімікатів і необ-
хідність залишати поле після їх внесення 
під паром упродовж шести місяців робить 
їх використання неефективним і економіч-
но нерентабельним (Whitehead, 1998).

У пошуках речовин, що стимулюють 
вилуплювання личинок, були знайдені де-
які сполуки, які переривали цей процес. 
Наприклад, такі речовини, як щавлева 
кислота, бензальдегід, N, N-диметілані-
лін і р-крезол негативно впливали на ви-
хід із цист личинок бурякової нематоди. 
Препарат Хітозан, а також хлорогенова і 
щавлева кислоти інгібували відроджен-
ня з цист картопляної нематоди. Зацікав-
леність викликали результати досліду, в 
якому аспарагусова кислота, навіть за на-
явності природних стимуляторів, повністю 
блокувала вилуплювання з цист личинок 
G. rostochiensis і H. glycines, а в концентра-
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ції 50 ppm зумовлювала загибель личинок 
картопляної нематоди другого покоління 
(O’Brien, Fisher, 1981).

Вивчення біологічних особливостей не-
матод, їхньої популяційної динаміки на по-
лях під паром дало можливість висловити 
припущення про наявність інших біоло-
гічних чинників, що впливають на вихід із 
цист личинок цистоутворювальних видів 
нематод. Як з’ясувалося, це можуть бути 
і виділення мікроорганізмів ризосфери 
рослин, що подекуди носять високоспе-
цифічний характер. Зокрема, з ризосфери 
рослин картоплі були виділені бактерії, 
ізоляти яких по-різному впливали на ви-
луплювання личинок G. rostochiensis та G. 
pallida (Carroll, 1995).

Крім біотичних чинників (кореневі  
ексудати рослин), на процес вилуплювання 
личинок фітопаразитичних нематод впли-
ває цілий комплекс абіотичних особливос-
тей, серед яких найбільше значення мають 
температура, вологість, аерація, тип та рН 
ґрунту, вміст СО2 і кисню у його шарі тощо 
(Деккер, 1972; Кирьянова, Кралль, 1969).

Як встановили науковці, деякі види, що 
належать до родини Heteroderidae, не по-
требують стимуляції у вигляді кореневих 
виділень рослин для активації та міграції 
личинок із цист. Зокрема, це стосується 
таких видів, як Н. avenae, Н. gоеttingiana 
та H. schachtii. На «спонтанний» вихід із 
цист їхніх личинок, тобто вилуплювання 
без наявності активних дифузатів коре-
нів рослин, значною мірою впливають такі 
чинники, як температура, що має бути не 
нижче мінімальної, і достатня вологість 
ґрунту (Деккер, 1972; Кирьянова, Кралль, 
1969). Так, було відзначено, що за від-
сутності на полі рослин-господарів буря-
кової нематоди відбувається індуковане 
температурою спонтанне вилуплювання 
її личинок, унаслідок чого кількість цист 
у ґрунті поступово зменшувалася. Тому в 
сухі спекотні роки скорочення популяції 
нематоди відбувається інтенсивніше порів-
няно з вологими та прохолодними роками. 
Зокрема, було встановлено, що вилуплю-
вання личинок H. schachtii починається при 
температурі 10°С і припиняється — при 

36, оптимальною температурою є 18–28°С 
(Baunacke, 1922). За даними Н.М. Ладигі-
ної (1961) нижня температурна межа ви-
ходу личинок із цист цього виду нематод 
становить 10°С, верхня — 37, оптимум ва-
ріює у межах 17–27°С. Інші автори вва-
жають нижнім порогом 6–10°С, оптиму- 
мом — 25–26°С (Кораб, 1939; Филипьев, 
1934). Однак, як свідчать результати до-
сліджень, найсприятливішими для вихо-
ду із цист личинок бурякової нематоди є 
діапазон температур у межах оптимальної 
(Wallace, 1955).

Щодо впливу температури на інші види, 
то після перезимівлі у цистах, інвазійні ли-
чинки вівсяної нематоди починають вилу-
плюватися ще до посіву зернових культур 
при температурі 4–6°С, їх масовий вихід 
спостерігається при досягненні рівня тем-
ператури ґрунту 14–18°С.

Вилуплювання личинок морквяної не-
матоди H. carotae може відбуватися як за 
наявності кореневих виділень рослини-
господаря, так і без них, але температура 
має бути не нижче ніж 10°С. Аналогічний 
температурний поріг встановлено і для 
личинок соєвої нематоди — 9–10°С, опти-
мальною температурою для цього виду па-
разита є 18°С.

Сигналом для вилуплювання личинок 
із цист картопляної нематоди є кореневі 
виділення рослин-господарів, проте їх рух 
починається при температурі ґрунту не 
нижче ніж 8–10°С, а проникнення в корені 
рослин — при 10–12, оптимальною темпе-
ратурою для їхнього розвитку є 15–20°С. 
Тому процес виходу з цист личинок цьо-
го виду нематод відбувається не одразу, а 
поступово посилюється до кінця весни та 
продовжується до середини літа і довше.

Крім того, було встановлено, що тільки 
у вологому ґрунті за наявності необхідної 
плівки води навколо його частинок личин-
ки можуть виходити з цист і пересуватися 
у ґрунті у пошуках їжі (Wallace, 1956).Слід 
зауважити, що за надмірного зволоження 
ґрунту кількість личинок, які вилуплюють-
ся з цист, різко зменшується. Зокрема, за 
високої вологості ґрунту H. glycines утво-
рювала на коренях сої численні білі цисти, 
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однак частка личинок, що вилупилися з 
них, була незначною. Більшість авторів 
вважають, що вологонасичення ґрунту у 
межах 70% є найсприятливішим для вихо-
ду личинок із цист та їх міграції до коренів 
рослин (Кирьянова, Кралль, 1969).

Велике значення для стимуляції вилу-
плювання личинок має також необхідна 
кількість кисню. Особливо чутливою до 
вмісту О2 виявилася бурякова нематода —  
відродження з цист її личинок відбувається 
за наявності у воді 30–33% кисню, для ви-
ходу з цист личинок вівсяної нематоди цей 
показник не перевищує 7%.

Отже, наведені літературні дані щодо 
впливу біотичних та абіотичних чинників 
на вилуплювання з цист личинок різних 
видів нематод свідчить про складність вза-
ємовідносин у природі між рослинами, фі-
топаразитичними нематодами та умовами 

навколишнього природного середовища. 
Щоб глибше зрозуміти ці процеси та вико-
ристати їх на практиці для захисту посівів 
сільськогосподарських культур від уражен-
ня фітонематодами, необхідно об’єднати 
зусилля не тільки нематологів, а й інших 
фахівців, зокрема фізіологів, біохіміків, 
молекулярних біологів та ін. Адже фунда-
ментальні дослідження щодо виявлення та 
вивчення природних і синтетичних сполук, 
а також інших чинників, які інгібують або 
стимулюють процес виходу з цист личинок 
нематод, вже стали одним із пріоритетних 
напрямів розвитку нематології в багатьох 
країнах світу. Результати таких дослідів у 
найближчому майбутньому сприятимуть 
створенню передумов для розроблення та 
впровадження нових альтернативних під-
ходів до контролю чисельності паразитич-
них видів нематод.
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Олександру Григоро-
вичу Тараріку — відомо-
му вченому у галузі агро-
екології, ґрунтозахисного 
землеробства, ландшаф-
тної екології та охорони 
ґрунтів від ерозії, докто-
ру сільськогосподарських 
наук, професору, академі-
ку НААН, лауреату дер-
жавної премії України в 
галузі науки і техніки, за-
служеному діячеві науки 
і техніки України випо-
внилося 80 років.

Народився видатний 
науковець 11 липня 1936 р. 
у м. Новозибків Брян-
ської обл. (РФ). Після закінчення факуль-
тету агрохімії та ґрунтознавства Україн-
ської сільськогосподарської академії (1963) 
працював на Драбівській дослідній станції 
Інституту землеробства старшим науковим 
співробітником, завідувачем відділу, за-
ступником директора з наукової роботи.

Аспірантуру без відриву від виробни-
цтва закінчив при Інституті землеробства. 
Кандидатську дисертацію захистив в Укра-
їнській сільськогосподарській академії 
(1970), докторську, присвячену ґрунто-
захисній системі землеробства Лісостепу 
України, — в Інституті цукрових буряків 
(1987). О.Г. Тараріку присвоєно звання 

професора і обрано чле-
ном-кореспондентом 
(1990), дійсним членом 
(академіком) Національ-
ної академії аграрних 
наук України (1993).

Життєвий шлях Олек-
сандра Григоровича, його 
науково-дослідницька та 
науково-педагогічна ді-
яльність тісно пов’язані з 
рідною землею, з турбо-
тою про те, як захистити 
її від екологічних ката-
строф, відродити її красу 
і родючість.

В п р о д о в ж  1 9 7 0 – 
1993 рр. О.Г. Тараріко 

працював у Інституті землеробства, спо-
чатку старшим науковим співробітником 
лабораторії захисту ґрунтів від ерозії під 
керівництвом професора О.С. Скородумо-
ва, а з 1973 р. очолив цю лабораторію.

Потім у різні періоди обіймав посади 
академіка-секретаря відділення землероб-
ства та агроекології Національної акаде-
мії аграрних наук України, члена Президії 
НААН (1993–2000), з 2003 р. — завідува-
ча відділення агроекології Інституту агро-
екології та біотехнології УААН, завідувача 
кафедри та проректора з наукової роботи 
Державної екологічної академії з підготов-
ки і перепідготовки кадрів Мінприроди 

О.Г. ТАРАРІКУ — 80

ЮВІЛЕЙ

«Ви — Велич науки,
Барометр стану Землі.
Космічні промені ловите в небі
Та ниви зондуєте довгі роки.
Ґрунти і рослини завдячують Вам,
Натхнення Ваші для них — це бальзам.
Прийміть побажання сердечні від нас
Вітання від друзів в святковий цей час.»

А.Л. Бойко, академік НААН
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України (2004–2005), за сумісництвом —  
завідувача кафедри ґрунтознавства і охоро-
ни ґрунтів (2000–2003), професора у Націо-
нальному аграрному університеті (2003– 
2006). Нині Олександр Григорович — го-
ловний науковий співробітник Інституту 
агроекології і природокористування. 

Найвагомішим внеском О.Г. Тараріка 
в сільськогосподарську науку є розроблен-
ня разом із співробітниками і учнями та у 
співпраці з науковцями інших установ тео-
ретичних і практичних засад принципово 
нової ґрунтозахисної контурно-меліора-
тивної системи землеробства, що забез-
печує охорону та підвищення родючості 
ґрунтів, оптимізацію структури сільсько-
господарських ландшафтів, стабілізацію 
продуктивності агроекологічних систем за 
невисоких виробничих витрат. Цю ґрунто-
захисну систему впроваджено майже в усіх 
областях України, здобула вона визнання 
і в багатьох країнах світу. У 1991 р. значу-
щість цієї розробки було відзначено Дер-
жавною премією України в галузі науки і 
техніки. Її покладено в основу Концепції і 
Національної програми охорони ґрунтів та 
розвитку землеробства України на період 
до 2005 р., науковим керівником якої був 
також і О.Г. Тараріко.

Заслуговують на особливу увагу його 
роботи, присвячені ландшафтній еко-
логії, охороні ґрунтів, агроекологічному 
моніторингу. У 1995–2000 рр. академік  
О.Г. Тараріко очолював державну НТП 
УААН «Сталі агроекосистеми», завдання 
якої полягало у розробленні та реалізації 
на практиці моделей сталого розвитку агро-
екологічних систем на засадах відновлення 
природних ресурсів і оптимальної структу-
ри сільськогосподарських ландшафтів.

Нині напрями наукової діяльності 
Олександра Григоровича Тараріка спря-
мовано на удосконалення методології агро-
екологічного моніторингу із застосуван-
ням дистанційних аерокосмічних методів 
спостережень та адаптації агроекосистем 
до змін клімату та прогнозування їх про-
дуктивності.

Широкому загалу вчених-аграріїв і ви-
робничників добре відомі науково-технічні 

розробки та опубліковані академіком нау-
кові праці, монографії, підручники, нор-
мативні документи, рекомендації. Важли-
ві пропозиції О.Г. Тараріка знайшли своє  
відображення в «Земельному кодексі 
України» та Законі України «Про охорону 
земель» у частині їх раціонального вико-
ристання та охорони, а також у Державній 
програмі з підвищення родючості ґрунтів 
(1986), Національній програмі охорони 
земель (1997), Концепції розвитку земле-
робства в Україні до 2005 р., Національній 
програмі екологічного оздоровлення басей-
ну Дніпра. Академік О.Г. Тараріко — учас-
ник ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи (1986).

О.Г. Тараріко як експерт програми ООН  
у галузі сільського господарства брав 
участь у реалізації проекту ПРООН в 
Україні з інтеграції положень природоохо-
ронних конвенцій РіО у сільськогосподар-
ську політику України.

Як член експертної ради Олександр 
Григорович Тараріко брав участь у роботі 
ВАК України, він є членом спецради із за-
хисту кандидатських і докторських дисер-
тацій, членом редколегії низки провідних 
часописів та збірників наукових праць, зо-
крема: «Agricultural Science and Practice», 
«Вісник аграрної науки», «Агроекологіч-
ний журнал», «Вісті біосферного заповід-
ника «Асканія-Нова» та ін.

Вчений створив відому наукову школу 
з екологічно безпечного землекористуван-
ня, здійснює підготовку молодих спеціа-
лістів у вищих навчальних закладах, бере 
активну участь у міжнародному співробіт-
ництві з науковими центрами Росії, США, 
Німеччини, Франції, Польщі, Угорщини. 
Під його науковим керівництвом підготов-
лено двох докторів та 18 кандидатів наук.  
О.Г. Тараріко є автором понад 250 науко-
вих публікацій, у т.ч. чотирьох монографій 
та двох підручників, має чотири авторські 
свідоцтва.

За високі здобутки в аграрній науці та 
громадській діяльності О.Г. Тараріка на-
городжено: Грамотою Президії Верховної 
Ради України (1978), Почесною грамотою 
Державного комітету України з охорони 

О.Г. ТАРАРІКУ — 80
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природи (1981), Почесною грамотою Мі-
ністерства вищої і середньої освіти СРСР 
за роботу «Почвозащитное земледелие» 
(співавтори Ф.Т. Моргун, М.К. Шикула) 
як кращу серед вузів СРСР (1985), зо-
лотою, срібною, бронзовими медалями і 
дипломами ВДНГ СРСР та УРСР за роз-
робку Моделі ґрунтозахисної контурно-ме-
ліоративної системи землеробства та впро-
вадження її у виробництво (1985–1990), 

Почесними відзнаками Національної 
академії аграрних наук України (2006) і 
Міністерства аграрної політики та продо-
вольства України (2006), Почесною гра-
мотою Верховної Ради України «За осо-
бливі заслуги перед Українським народом» 
(2012); медаллю «Незалежність України» 
за активну громадську діяльність (Між-
народна академія рейтингових технологій 
і соціології «Золота фортуна», 2013).

Щиро вітаємо ювіляра, зичимо міцного здоров’я, щастя, добра, миру 
благополуччя та подальших творчих успіхів у науковій і педагогічній  

діяльності.
Колектив Інституту агроекології і природокористування НААН,  

редколегія та редакція «Агроекологічного журналу».

ЮВІЛЕЙ
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АННОТАЦИИ

Фурдычко О.И., Никитюк Ю.А. Исторические 
аспекты и перспективы развития лекарственного 
растениеводства в Украине // Агроэкологический 
журнал. — 2016. — № 2. — С. 10–15.

Институт агроэкологии и природопользования 
НААН
e-mail: andreyniks2@gmail.com
Осуществлен исторический анализ развития 

выращивания лекарственных растений в Украине. 
Определено современное состояние лекарственно-
го растениеводства и основные признаки инвести-
ционной привлекательности отечественного рынка 
лекарственного растительного сырья. Освещены 
закономерности и системные проблемы отрасли 
лекарственного растениеводства, характерные для 
многих отраслей агропромышленного комплекса, 
что позволяет обосновать основные направле-
ния ее развития в Украине. Выявлены внешние 
эколого-экономические эффекты лекарственно-
го растениеводства, создающие дополнительные 
преимущества в рамках многофункционального 
сельскохозяйственного производства. Обоснованы 
перспективы и приоритеты государственной по-
литики развития лекарственного растениеводства 
в Украине.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: история, современное 
состояние, перспективы, лекарственные растения, 
растениеводство, инвестиционная привлекатель-
ность, государственная политика.

Вергунов В.А. П.И. Гавсевич (1883–1920) и исто-
рия становления Исследовательской станции ле-
карственных растений Института агроэкологии и 
природопользования НААН (к 100-летнему юби-
лею) // Агроэкологический журнал. — 2016. —  
№ 2. — С. 16–29.

Национальная научная сельскохозяйственная 
библиотеки НААН
е-mail: tatdnsgb@ukr.net
Методом историко-научного анализа с при-

влечением новых, ранее недоступных архивных 
материалов реконструированы жизнь и творческие 
наработки известного ученого-агрария и организа-
тора отечественного сельскохозяйственного опыт-
ного дела с культурой лекарственных растений, 
известного общественного и политического дея-
теля времен первых надежд на государственность 
Украины П.И. Гавсевича. Приведены неизвестные 
факты формирования научного мировоззрения и 
творческих достижений ученого, ставшие предпо-
сылкой создания им в 1916 г. первой в Европе спе-
циализированной отраслевой исследовательской 
институции — плантации лекарственных растений 
в Лубнах на Полтавщине (ныне — Опытная стан-

ция лекарственных растений Института агроэко-
логии и природопользования НААН). Предложен 
перечень мероприятий в рамках празднования ее 
100-летнего юбилея на государственном уровне.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Петр Иванович Гавсе-
вич, лекарственные растения, Опытная станция 
лекарственных растений, г. Лубны, сельскохозяй-
ственное опытное дело.

Устименко О.В., Глущенко Л.А. Куценко Н.И. 
Значение научной деятельности Исследователь-
ской станции лекарственных растений в форми-
ровании, становлении и развитии лекарственного 
растениеводства // Агроэкологический журнал. 
— 2016. — № 2. — С. 29–39.

Опытная станция лекарственных растений 
Института агроэкологии и природопользования 
НААН

е-mail: l256@ukr.net

Рассмотрены основные этапы становления ле-
карственного растениеводства как отрасли сель-
скохозяйственного производства. Оценена роль 
научной деятельности Исследовательской стан-
ции лекарственных растений в ее формировании 
и развитии. Установлено, что за время работы на-
учного учреждения проведены интродукционные 
изучения и разработана агротехника выращивания 
более 120 видов лекарственных растений, созданы 
52 сорта таких значимых культур, как мята, мак, 
ромашка, валериана, эхинацея, шалфей, шлемник 
и многие другие; сконструирован ряд машин и 
приспособлений для выращивания, сбора и по-
слеуборочной доработки сырья, а также семян 
ценных лекарственных культур, которые с успе-
хом внедрены в производство. Освещены вопросы 
по перспективе внедрения научных разработок в 
лекарственном растениеводстве, интенсификации 
отрасли, повышении ее значимости и эффектив-
ности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: лекарственное растение-
водство, научная разработка, внедрение.

Дащенко А.В.1, Новожилов В.В.2, Глущенко Л.А.3, 
Таран Н.Ю.2, Марчишин С.М.4, Мищенко Л.Т.2 
Новый перспективный интродуцент якон (Smal- 
lanthus sonchifolia (Рoepp. Et Еndl.) H. Robin- 
son) для лекарственного растениеводства в Украи-
не // Агроэкологический журнал. — 2016. — № 2. —  
С. 39–46.

1 Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины
2 Киевский национальный университет имени 
Тараса Шевченко
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3 Опытная станция лекарственных растений 
Института агроэкологии и природопользования 
НААН
4 Тернопольский государственный медицинский 
университет имени И.Я. Горбачевского
е-mail: dannaval@ukr.net
Проведены интродукционные исследования 

якона (Smallanthus sonchifolia (Рoepp. Et Еndl.)  
H. Robinson) в агроэкологических условиях Ки-
евской и Полтавской областей. Определено со-
держание 23 химических элементов в листьях, 
корневищах, корневых клубнях и шкурках якона. 
Выявлено высокое содержание жизненно важ-
ных макро- и микроэлементов, в частности селе-
на. Установлено, что серая лесная оподзоленная, 
грубопылевато-легкосуглинистая почва является 
наиболее подходящей для выращивания нового 
для Украины интродуцента Smallanthus sonchifolia 
(Рoepp. Et Еndl.) H. Robinson).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: якон, интродукция, 
макроэлементы, микроэлементы, антиоксиданты, 
биологически активные соединения, агроэкологи-
ческие условия, почва.

Деркач В.А., Куценко Н.И. Экологический эф-
фект выращивания шандры обыкновенной (Mar-
rubium vulgare L.) // Агроэкологический журнал. 
— 2016. — № 2. — С. 46–49.

Опытная станция лекарственных растений 
Института агроэкологии и природопользования 
НААН
е-mail: ukrvilar@ukr.net
Приведены прогнозируемые положительные 

эффекты культивирования аборигенного лекар-
ственного растения шандры обыкновенной. Обос-
новано, что выращивание растения в культуре на 
значительных площадях не только обеспечит ле-
карственным сырьем отечественные фармацевти-
ческие предприятия и позволит уменьшить нагруз-
ку на фитоценоз в результате заготовки растений, 
но и будет способствовать увеличению биоразно-
образия и устойчивости агроценозов. Благодаря 
наличию в цветах растений сахаристого нектара и 
длительному периоду цветения травы после заго-
товки сырья ожидается значительное повышение 
качества апипродуктов и производительности па-
сек. Многолетние посевы шандры обыкновенной в 
результате особенностей строения корневой систе-
мы растений способны противодействовать водной 
и ветровой эрозии почвы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: шандра обыкновенная, 
биоразнообразие, агроценозы, апипродукты.

Зелиско Д.С., Кравчук Ж.Н. Современные тре-
бования к качеству и стандартизации лекарствен-
ного растительного сырья // Агроэкологический 
журнал. — 2016. — № 2. — С. 49– 59.

ОАО «Галичфарм»

е-mail: dina.zelisko@arterium.ua
Лекарственное растительное сырье и изготов-

ленные из него препараты используются как в 
развитых, так и развивающихся странах и явля-
ются значительной частью мирового рынка ле-
карственных средств. Стандартизация является 
одним из важнейших механизмов для обеспечения 
контроля качества препаратов растительного про-
исхождения. Термин «стандартизация» исполь-
зуется для описания всех мер, применяемых при 
производственном процессе и контроле качества, 
которые способствуют изготовлению продукта с 
воспроизводимым качеством. Установлено, что 
для получения качественных продуктов расти-
тельного происхождения следует позаботиться обо 
всех стадиях производства, начиная с надлежащего 
выращивания и идентификации растений, сезона и 
региона их сбора и заканчивая процессом экстрак-
ции и очистки растительных препаратов. Наиболее 
распространенными инструментальными метода-
ми анализа являются методы хроматографиче-
ских «отпечатков пальцев», спектроскопические и 
гибридные методы анализа. Дана характеристика 
большинства современных методов, подходов и 
тенденций в стандартизации растительных лекар-
ственных средств.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: стандартизация, расти-
тельные лекарственные препараты, лекарственное 
растительное сырье, хроматографические «отпе-
чатки пальцев».

Иващенко И.В. Исследование фенольных со-
единений полыни эстрагóнной (Artemisia dracun- 
culus L.) при интродукции в Житомирском По-
лесье // Агроэкологический журнал. — 2016. —  
№ 2. — С. 60–64.

Житомирский национальный агроэкологический 
университет
e-mail: kalateja@ukr.net
Методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии определен качественный состав и 
количественное содержание некоторых фенольных 
соединений надземной части растений Artemisia 
dracunculus L. при интродукции в Житомирском 
Полесье. Выявлено 31 соединение фенольного 
происхождения, из которых идентифицирова-
ны флавоноиды — рутин, лютеолин-7-гликозид, 
апигенин-7-гликозид и изохлорогеновая кислота. 
Доминирующим компонентом среди идентифици-
рованных веществ является рутин. Сумма выяв-
ленных фенольных соединений в воздушно-сухом 
сырье составила 51,24±0,12 мг/г (5,12%). Прове-
денный хроматографический анализ фенольных 
соединений надземной части A. dracunculus по-
зволяет определить растение как перспективный 
источник биологически активных соединений 
фенольного происхождения. Вероятно, что фе-
нольные соединения определяют антимикробные 
свойства растения, обнаруженные нами ранее. От-
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мечена перспективность дальнейшего детального 
изучения и культивирования A. dracunculus в зоне 
Житомирского Полесья с целью использования 
в фармацевтической, пищевой промышленности, 
косметологии, а также для создания лечебных диет 
антиоксидантного действия.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Artemisia dracunculus L., 
Asteraceae, фенольные соединения, флавоноиды, 
высокоэффективная жидкостная хроматография, 
интродукция, Житомирское Полесье.

Ищук А.В. Эколого-биологические и ценотиче-
ские особенности ландыша обыкновенного (Con-
vallaria majalis L.) в условиях Житомирского По-
лесья // Агроэкологический журнал. — 2016. —  
№ 2. — С. 65–69.

Житомирский национальный агроэкологический 
университет
e-mail: ischuk_o@ukr.net
Проведено исследование природных мест про-

израстания ландыша обыкновенного, его биологи-
ческих особенностей и возможностей семенного 
возобновления. Исследованы особенности гене-
ративного и вегетативного воспроизведения рас-
тения в условиях Житомирского Полесья. Уста-
новлено, что неблагоприятный температурный 
режим во время цветения ландыша обыкновенного 
негативно влиял на его восстановление. Рассмо-
трено изменение возрастных групп популяций 
растений по годам. Изучены морфометрические 
параметры растения. Установлено, что в условиях 
Житомирского Полесья побеги ландыша появля-
лись в период с 20 апреля по 1 мая; цветение на-
чиналось в период с 10 по 15 мая и продолжалось 
23–28 дней, плоды развивались на протяжении 
двух месяцев, а полное созревание плодов при-
ходилось на 15–20 августа.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Convallaria majalis L., 
ценопопуляция, возрастная структура популяции, 
производительность, восстановление.

Карнатовская М.Ю. Зизифус (Ziziphus jujuba 
Mill.) — ценная лекарственная, плодовая и деко-
ративная культура // Агроэкологический журнал. 
— 2016. — № 2. — С. 69–73.

Институт риса НААН
e-mail: karnatovskaya@gmail.com
Приведена характеристика биологических 

особенностей трех сортов и трех форм Ziziphus 
jujubа Mill., имеющих декоративные признаки. 
Описаны сорта и формы, выращенные в условиях 
опытного хозяйства «Новокаховское» (Херсонская 
обл.). Разработаны рекомендации по их исполь-
зованию для озеленения Южной Степи Украины. 
Предложено использовать растения зизифуса в 
ландшафтном дизайне как в одиночных, так и в 
групповых посадках для создания растительных 
композиций. Приведены результаты биохимиче-

ского анализа плодов, листьев и побегов Z. jujubа. 
Определено суммарное содержимое фенольных 
соединений и флавоноидов в листьях, побегах и 
плодах зизифуса.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Ziziphus jujubа Mill, 
декоративные формы, сорта, биохимический ана-
лиз.

Кокар Н.В. Влияние средств биологического конт-
роля на семенную продуктивность василька луго-
вого (Centaurea jacea L.) в Украинских Карпатах 
// Агроэкологический журнал. — 2016. — № 2. —  
С. 73–78.

Прикарпатский национальный университет 
имени Василия Стефаника
e-mail: nata.kokar@gmail.com
Приведены данные по изучению семенной про- 

дуктивности Centaurea jacea L. (Asteraceae) в Укра-
инских Карпатах. Установлено значительное влия-
ние на производительность культуры, оказываемое 
насекомыми-агентами биологического контроля. 
Установлено, что ценопопуляция C. jacea харак-
теризуется регулярным формированием семян и 
отличается разным уровнем семенной продуктив-
ности, что свидетельствует о соответствующем 
уровне адаптации к природно-климатическим 
условиям асоциаций. Исследование показателей 
семенной продуктивности C. jacea свидетельству-
ет об экологической пластичности вида. Однако 
его генеративное воспроизведение является по-
давленным и играет лишь второстепенную роль в 
самоподдержании ценопопуляций C. jacea.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: семенная продуктив-
ность, агенты биологического контроля, насеко-
мые-консорты, ценопопуляция, Centaurea jacea L.

Конищук В.В., Бобрик И.В., Булгаков В.П., 
Скакальськая А.И. Особенности сохранения ле-
карственных растений Украины // Агроэкологиче-
ский журнал. — 2016. — № 2. — С. 79–84.

Институт агроэкологии и природопользования 
НААН
e-mail: konishchuk_vasyl@ukr.net
Унифицирован современный таксономический 

состав лекарственных растений Красной книги 
Украины. Предложена новая категория природ-
но-заповедного фонда — «ресурсные резерваты» 
как механизм рационального использования и со-
хранения фитобиоты. Определены перспективы 
выращивания исчезающих, редких видов ex-situ 
для последующей их репатриации и применения 
в фитотерапии. Одним из перспективных направ-
лений является выращивание рассады на основе 
торфо-сапропелевых компостов (50×50% с регу-
лировкой рН). Подтверждено успешное выращи-
вание редких лекарственных растений: Adonis ve-
rnalis L., Asphodeline lutea (L.) Reichenb., Astragalus 
dasyanthus Pall., Atropa belladonna L., Bulbocodium 
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versicolor (Ker-Gawl.) Spreng., Crataegus pentagyna 
Waldst. et Kit., Digitalis grandiflora Mill., Drosera 
intermedia Hayne, D. anglica Huds., D. rotundifolia 
L., Galanthus nivalis L., Glaucium flavum Crantz, 
Glychrrhiza glabra L., Lilium martagon L., Melittis 
sarmatica Klokov, Muscari neglectum Guss., Paeonia 
tenuifolia L., Primula elatior L., Pulsatilla pratensis 
(L.) Mill. s.l., Quercus petraea (Mattuschka) Liebl., 
Scutellaria creticola Juz., Scopolia carniolica Jacq., 
Veratrum lobelianum Bernh. и др.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: аборигенные лекар-
ственные растения, охранные категории, редкие 
виды флоры, фиторесурсы.

Куценко Н.И. Перспективы селекционных ис-
следований лекарственных и эфиромасличных 
растений в Украине // Агроэкологический журнал. 
— 2016. — № 2. — С. 85–92.

Опытная станция лекарственных растений 
Института агроэкологии и природопользования 
НААН
e-mail: ukrvilar@ukr.net
Освещены исторические аспекты становления 

селекции лекарственных и эфиромасличных рас-
тений как одного из направлений научных иссле-
дований. Приведены основные результаты селек-
ционных исследований по данной группе культур 
в Украине за практически столетний период. Осве-
щены основные методы, использовавшиеся для 
создания сортов. Обоснована результативность ра-
боты вследствие применения различных методов в 
разрезе культур. Определено, что наиболее эффек-
тивным методом является индивидуально-семей-
ственный отбор, благодаря которому было создано 
более 60% всех сортов лекарственных растений. 
Проанализировано современное состояние сорто-
вых ресурсов лекарственных и эфиромасличных 
видов. Отмечено, что самыми результативными 
были исследования с мятой и эхинацеей пурпур-
ной. Освещена роль ведущих учреждений в фор-
мировании и развитии селекции лекарственных и 
эфиромасличных культур. Определены основные 
направления современных селекционных иссле-
дований. Доказано, что основным направлением 
использования лекарственных и эфиромасличных 
культур остается фармацевтическая промышлен-
ность, ориентируемая на переработку лекарствен-
ного растительного сырья согласно европейским 
нормам по качественным и количественным пока-
зателям содержания БАВ. Предложены отдельные 
перспективные направления работы с лекарствен-
ными и эфирномасличными видами, обеспечи-
вающие комплексный подход к использованию 
потенциала этой группы культур.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: лекарственные и эфиро-
масличные культуры, селекция, метод, сорт.

Куцик Т.П. Биологически активные компоненты 
лекарственных растений в кисломолочном про-

дукте «Дивосил» // Агроэкологический журнал. 
— 2016. — № 2. — С. 93–100.

Опытная станция лекарственных растений 
Института агроэкологии и природопользования 
НААН
e-mail: ukrvilar@ukr.net
Осуществлено научное обоснование техноло-

гических решений, направленных на обогащение 
молочной основы бактериальным концентратом 
кефирных грибков и функциональными ингреди-
ентами лекарственных растений с целью создания 
оригинального по составу функционального кис-
ломолочного продукта «Девясил». Установлено, 
что использование кефирных грибков в сочетании 
с функциональными ингредиентами позволяет 
получить ферментированный кисломолочный 
продукт с большим количеством биологически 
активной микрофлоры (общая численность МКБ 
составляет 0,8÷1,01±0,05×109 КОЕ/г), повы-
шенным уровнем свободных аминокислот (около 
12,4±0,1%) и минимальным количеством холесте-
рина (61,2±0,1%).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: кефирные грибки, ле-
карственные растения, функциональные ингреди-
енты, функциональный кисломолочный продукт.

Левон В.Ф., Скрипченко Н.В., Васюк Е.А., 
Кныш В.П., Беспалько А.А. Содержание ири-
доидов в надземных органах растений ягодных 
культур // Агроэкологический журнал. — 2016. 
— № 2. — С. 100–104.

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гриш-
ко НАН Украины
e-mail: vflevon@gmail.com
Проведено исследование содержания иридои-

дов в плодах, листьях и побегах нетрадиционных 
ягодных растений — Actinidia polygama (Siebold et 
Zucc.), A. Macrosperma (C.F. Liang), Viburnum opulus 
L. и Lonicera сaerulea L. Установлено содержание 
иридоидов в плодах и листьях A. polygama и A. mac-
rosperma при интродукции в условиях Лесостепи 
Украины. Плоды, кора и листья горькоплодной 
формы V. opulus отличаются высоким содержа-
нием иридоидов по сравнению со сладкоплодной 
формой. Самое высокое содержание иридоидов 
было обнаружено в неспелых плодах V. оpulus (в 
июле). При использовании ее плодов, а также L. 
caerulea в качестве лекарственного сырья преиму-
щество должно быть предоставлено именно горь-
коплодным формам, отличающимся значительно 
высшим содержанием иридоидов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Viburnum opulus, Acti-
nidia polygama, A. macrosperma, Lonicera сaerulea, 
иридоиды, сравнительный анализ.

Макуха О.В., Федорчук М.И. Особенности фор-
мирования соцветий фенхеля обыкновенного  
(Foeniculum vulgare Mill.) в зависимости от агротех-
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нических мероприятий в условиях Юга Украины 
// Агроэкологический журнал. — 2016. — № 2. —  
С. 105–110.

Херсонский государственный аграрный универ-
ситет
e-mail: olga_ovm@mail.ru
Приведены особенности течения фаз генератив-

ного развития, формирования соцветий фенхеля 
обыкновенного. Проанализировано влияние фона 
питания, сроков посева, ширины междурядья на 
семенную продуктивность сложных зонтиков и 
растений в засушливых условиях южной части 
Украины. Результаты исследований свидетель-
ствуют, что продолжительность генеративного 
развития культуры составляет 57% в структуре 
вегетационного периода, производительными 
соцветиями является центральный зонтик и два 
верхних зонтика первого порядка. Благоприятные 
условия формирования семян в пределах произво-
дительных зонтиков и растения Foeniculum vulgare 
Mill. обусловлено внесением N60, проведением ран-
невесенних посевов в третьей декаде марта широ-
корядным способом, с междурядьями 45 см.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: фенхель обыкновенный, 
генеративное развитие, семенная продуктивность, 
соцветия, центральный зонтик, зонтик первого по-
рядка, фон питания, срок посева, ширина между-
рядья.

Мельничук Р.В.1, Середа Л.А.1, Середа А.В.2 Рас-
пределение коллекционных образцов ноготков ле-
карственных (Calendula officinalis L.) на кластеры 
по содержанию флавоноидов и их характеристика 
// Агроэкологический журнал. — 2016. — № 2. 
— С. 110–116.

1 Опытная станция лекарственных растений 
Института агроэкологии и природопользования 
НААН
2 ООО «Валартин Фарма»
e-mail: melni4uk.rusl@yandex.ua
Приведена дифференциация коллекционных 

образцов календулы Исследовательской станции 
лекарственных растений с помощью кластерного 
анализа по 16 компонентам группы флавоноидов. 
Выделены шесть кластеров, которые охаракте-
ризованы по высоте растений, диаметру куста, 
производительности воздушно-сухих соцветий и 
семян, а также по массе 1000 семян, вегетацион-
ному периоду и содержании суммы флавоноидов. 
Осуществлено балльное оценивание по этим при-
знакам. По результатам интегрированной оцен-
ки установлено, что наибольшую сумму баллов 
получили образцы пятого кластера — 35 баллов. 
Выделены сортообразцы ноготков лекарственных 
пятого кластера Радио, Березотоцкая солнечная, 
Оранжевый блеск и образец Со-12–115.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: ноготки, коллекция, об-
разцы, кластерный анализ, флавоноиды, признак.

Мудрак Т.П.1, Коротеева Г.В.2, Полищук В.П.2 

Вирусные болезни кактусов (Cactaceae Juss.) // 
Агроэкологический журнал. — 2016. — № 2. —  
С. 116–121.

1 Институт продовольственных ресурсов НААН
2 Киевский национальный университет имени 
Тараса Шевченко, ННЦ «Институт биологии»
e-mail: mudrak_t@ukr.net
Приведены основные биологические харак-

теристики вирусов, которые поражают растения 
семейства Cactaceae Juss., их географическое рас-
пространение и история открытия некоторых ви-
дов. Описаны генетические различия отдельных 
азиатских и европейских изолятов потексвирусов 
и особенности развития моно- и коинфекции у 
разных видов кактусов. Рассмотрено практическое 
значение кактусовых для цветоводческой области 
и приведены примеры использования (в медицине 
и фармацевтической промышленности) биоло-
гически активных веществ, выделенных из этих 
растений. Обосновано, что кроме проведения агро-
технических мероприятий, обязательным звеном 
системы защиты от вирусных болезней кактусов 
должно стать своевременное применение совре-
менных методов их диагностики и установления 
многообразие вирусов, циркулирующих в коллек-
циях научных учреждений.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: вирусы кактусов, Х-
вирус кактуса.

Приведенюк Н.В.1, Середа Л.А.1, Шатковский А.П.2, 
Середа Е.В.3 Влияние капельного орошения на 
качество сырья валерианы лекарственной (Vale-
riana officinalis L.) // Агроэкологический журнал. 
— 2016. — № 2. — С. 122–128.

1 Опытная станция лекарственных растений 
Института агроэкологии и природопользования 
НААН
2 Институт водных проблем и мелиорации 
НААН
3 ООО «Валартин Фарма»
e-mail: ukrvilar@bkr.net
Исследовано влияние влажности почвы на со-

держание биологически активных веществ в сухих 
корнях с корневищами валерианы лекарственной 
при культивировании растения с применением 
капельного орошения. Установлена возможность 
получения качественного урожая сырья валерианы 
при годовалом выращивании. Доказано, что при-
менение капельного орошения обеспечивает полу-
чение сухих корней с корневищами с содержанием 
экстрактивных веществ на уровне 35,87–39,54%, 
эфирного масла — 5,7–6,4 мл/кг и суммы сескви-
терпеновых кислот — 0,23–0,30% в зависимости 
от влажности почвы. Содержание всех трех био-
логически активных веществ соответствует тре-
бованиям Государственной фармакопеи Украины 
и Европейской Фармакопеи.

АННОТАЦИИ
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К л ю ч е в ы е  с л о в а: валериана лекарствен-
ная, капельное орошение, корни с корневищами, 
качество сырья.

Свиденко Л.В.1, Глущенко Л.А.2 Компонентный 
состав эфирного масла в формах видов тимьяна 
ползучего (Thymus serpillum L.) и блошиного (Thy-
mus pulegioides L.) в условиях Херсонской области 
// Агроэкологический журнал. — 2016. — № 2. 
— С. 129–134.

1 Институт риса НААН
2 Опытная станция лекарственных растений 
Института агроэкологии и природопользования 
НААН
e-mail: svid@yandex.ru
С семенного поколения интродуцированных 

в Херсонскую область видов тимьяна — Thym-
us serpillum L. и T. pulegioides L. отобраны формы 
растений по морфобиологическим признакам. 
Определена массовая доля эфирного масла. Ис-
следован ее компонентный состав. Доминирую-
щими компонентами эфирного масла двух форм  
T. serpillum является тимол и γ-терпинен. Массовая 
доля тимола в масле формы № 17-07 составля-
ет 40,70%, формы № 18-07 — 40,29%. Массовая 
доля γ-терпинена — 12,88 и 23,31% соответствен-
но. Основными компонентами эфирного масла 
T. pulegioides формы № 2/6-07 является нераль и 
гераниаль (в сумме 50,25%).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Thymus serpillum L., 
Thymus pulegioides L., эфирное масло, компонент-
ный состав.

Сильчук А.И.1, Чумак П.Я.2, Вигера С.М.1, Ко-
вальчук В.П.2, Лесовой Н.Н.1, Дмитриева Е.Е.1 
Липа сердцевидная (Tilia cordata Mill.) и ее ин-
вазивный фитофаг моль-строкатка (Phyllonoryc-
ter issikii Kumata) // Агроэкологический журнал. 
— 2016. — № 2. — С. 134–138.

1 Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины
2 Ботаничний сад имени акад. А.В. Фомина 
Киевского национального университета имени 
Тараса Шевченко
e-mail: lisova106@ukr.net
Установлен опасный инвазивный вид фитофа- 

га — моль-строкатка липовая, получившая в по-
следние годы большое распространение в Укра-
ине. Отмечено, что степень повреждения липы в  
г. Киеве с годами усиливается, а агрессивность 
численности растет — отдельные листья на 70% 
поражены минами моли-строкатки. Выявлено, что 
в условиях г. Киева постоянно происходит разви-
тие трех полноценных поколений фитофага. До-
казано, что коэффициент размножения моли-стро-
катки в течение вегетационного сезона растений 
увеличивается. Использование цветных ловушек 
для мониторинга численности фитофага показало, 

что наиболее привлекательным среди исследуемых 
оттенков является красный и зеленый.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: моль-строкатка ли-
повая, генерация, липа сердцелистная, фитофаг, 
мониторинг.

Смалюх А.Г., Процик Л.В., Кравчук Ж.М. Фи-
тохимические исследования растительного сы-
рья для разработки состава и спецификации ле-
карственного средства Холелесан в капсулах //  
Агроэкологический журнал. — 2016. — № 2. —  
С. 138–143.

ОАО «Галичфарм»

e-mail: Oksana.Smalyuh@arterium.ua

Приведены результаты идентификации флаво-
ноидов хроматографическими методами и количе-
ственного их определения методом дифференци-
альной спектрофотометрии в лекарственном рас-
тительном сырье: плодах моркови дикой и цветах 
бессмертника песчаного. Продемонстрировано, 
что качественный состав и количественное содер-
жание флавоноидов в образцах плодов моркови 
дикой из разных регионов Украины существенно 
отличается, однако в образцах сырья, выращенного 
в пределах одного региона, он подобен. Качествен-
ный состав и количественное содержание флаво-
ноидов в образцах растений бессмертника песча-
ного из разных регионов Украины существенно 
не отличается.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: флавоноиды, морковь 
дикая, бессмертник песчаный, идентификация, 
количественное определение.

Стародуб В.И., Ткач Е.Д. Онтогенетически-попу-
ляционная структура адвентивных видов растений 
// Агроэкологический журнал. — 2016. — № 2.  
— С. 144–148.

Институт агроэкологии и природопользования 
НААН

e-mail: myrzavica88@gmail.com

Исследована онтогенетически-популяционная 
структура адвентивных видов растений в агроце-
нозах зерновых Правобережной Лесостепи. Пред-
ставлена оценка сегетального потенциала трех ви-
дов: Sonchus arvensis L., Iva xanthifolia L., Xanthium 
strumarium L., которые по возрастной структуре, 
показателям обильности и попадания определе-
ны как модельные. По индексам «дельта-омега» 
установлено, что исследуемые виды относятся к 
молодым, переходным и зреющим популяциям. 
В результате анализа было установлено, что по-
пуляции модельных видов в агроценозах пред-
ставлены различными возрастными состояния-
ми. Это свидетельствует о том, что они являются 
устойчивыми и способными к самоподдержанию 
своей численности при отсутствии специальных 
мер контроля.
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К л ю ч е в ы е  с л о в а: агроценоз, популяция, 
энергетическая нагрузка, адвентивный вид, инва-
зивность.

Таланкова-Середа Т.Е. Влияние наночастиц био-
генных металлов на эффективность морфогенети-
ческих процессов мяты перечной (Mentha piperita 
L.) в культуре in vitro // Агроэкологический жур-
нал. — 2016. — № 2. — С. 149–155.

Национальный университет биоресурсов и при-
родопользования Украины
e-mail: tt77-07@mail.ru
Исследовано влияние наночастиц меди и ко-

бальта на клональное микроразмножение растений 
мяты перечной (Mentha piperita L.) сортов Мама, 
Чорнолистная и Лидия на основе комплекса ме-
тодов культуры изолированных тканей и органов 
in vitro. Определена оптимальная концентрация 
кобальта и меди в питательной среде Мураши-
ге-Скуга, которая становит 0,4 и 0,8–1,2 мг/л со-
ответственно. Установлено, что использование 
приведенной модификации питательной среды 
позволяет получить на 27% больше растений-реге-
нерантов мяты перечной. Определен коэффициент 
размножения (на 28 день) растений мяты переч-
ной сортов Мама, Лидия, Чорнолистная, который 
составил соответственно 1:14, 1:13, 1:15.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Mentha piperita L., на-
ночастицы меди и кобальта, эксплантаты, культура 
in vitro, регуляторы роста, микроразмножение. 

Ткаченко Г.М.1, Буюн Л.И.2, Осадовский З.1, 
Трухан М.1, Сосновский Е.В.3, Прокопив А.И.3,4, 
Гончаренко В.И.4 Скрининг in vitro антимикроб-
ной активности этанольного экстракта листьев Fi-
cus lyrata Warb. (Moraceae) // Агроэкологический 
журнал. — 2016. — № 2. — С. 155–160.

1 Институт биологии и охраны среды, Помор-
ский университет в Слупске
2 Национальный ботанический сад им. M.M. Гриш- 
ко НАН Украины
3 Ботанический сад Львовского Национального 
университета имени Ивана Франко
4 Львовский Национальный университет имени 
Ивана Франко
e-mail: orchids.lyuda@gmail.com
Проведено скрининговое исследование анти-

микробной активности этанольного экстракта, 
полученного из листьев Ficus lyrata, относительно 
патогенных микроорганизмов с целью выявления 
новых источников антимикробных средств. Анти-
микробную активность экстракта оценивали с по-
мощью диско-диффузионного метода с исполь-
зованием стандартных дисков. Антимикробную 
активность экстракта F. lyrata определяли по отно-
шению к патогенным микроорганизмам человека 
— как грамположительных (Staphylococcus aureus, 
метициллин-резистентного S. aureus и Streptococcus 

pneumoniae), так и грамотрицательных (Klebsiella 
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa и Escherichia 
coli) штаммов. Результаты исследования свидетель-
ствуют, что этанольный экстракт листьев F. lyrata 
оказывает умеренную антимикробную активность, 
видимо, обусловленную присутствием различных 
вторичных метаболитов, подтверждающую тра-
диционное использование данного растения для 
лечения заболеваний, вызванных патогенными 
микроорганизмами. Полученные данные позволя-
ют предположить, что экстракт F. lyrata может быть 
использован для выявления новых антимикробных 
соединений и разработки на их основе новых ле-
карственных препаратов с целью профилактики и 
лечения бактериальных инфекций.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Ficus lyrata, этанольный 
экстракт листьев, патогенные бактерии, in vitro, 
антимикробная активность, вторичные метабо-
литы.

Федько Р.М.1, Билык А.Н.2, Красовский В.В.3 
Интродукция как путь к видовому обогащению 
лекарственной дендрофлоры в Полтавской облас-
ти // Агроэкологический журнал. — 2016. — № 2.  
— С. 161–167.

1 Опытная станция лекарственных растений 
Института агроэкологии и природопользования 
НААН 
2 Устимовская опытная станция растениевод-
ства Института растениеводства им. В.Я. Юрь- 
ева
3 Хорольский ботанический сад Министерства 
экологии и природных ресурсов Украины

e-mail: ukrvilar@ukr.net

Определены исторические предпосылки ис-
пользования лекарственной дендрофлоры и соз-
дания учреждений их культивирования. Проведен 
анализ опыта интродукции древесных видов на 
примере трех дендрологических объектов Полтав-
ской области. Дана количественная характеристи-
ка видового состава лекарственной дендрофлоры. 
Определена актуальность расширения биоразно-
образия путём интродукции новых субтропиче-
ских культур.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: интродукция, лекар-
ственная дендрофлора, интродуцированная денд-
рофлора, дендрологический парк, ботанический 
сад.

Пилипенко Л.А.1, Калатур К.А.2 Влияние эколо-
гических факторов на вылупление личинок цисто-
образующих видов нематод // Агроэкологический 
журнал. — 2016. — № 2. — С. 168–174.

1 Институт защиты растений НААН
2 Институт биоэнергетических культур и са-
харной свеклы НААН

е-mail: liliya.pylypenko@gmail.com 
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Понимание процесса вылупления паразитиче-
ских нематод растений может помочь в разработке 
новых стратегий контроля этих опасных патогенов 
растений, ежегодные убытки от поражения кото-
рыми оцениваются в среднем в пределах 10–20% 
собранного урожая, что в денежном эквиваленте со-
ставляет около 80 млрд долларов США (Nicol et al., 
2011). И хотя исследования в области выявления 
веществ, вовлеченных в процесс возрождения ли-
чинок нематод, были результативными, ни один из 
аналогов так и не получил широкого применения в 
системах защиты растений. Рассмотрены достиже-

ния в разработке новых стратегий противодействия 
поражения и поиска контроля паразитических 
нематод растений, с акцентом на выявление био-
тических и абиотических факторов (температура 
окружающей среды, влажность, аэрация, корневые 
выделения растений и т.п.), которые могут иметь 
потенциал по снижению вылупления этих видов и 
их негативного воздействия на экосистему.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: цистообразующие виды 
нематод, личинки, корневые выделения растений, 
неорганические вещества, гербициды, абиотиче-
ские факторы.

Furdychko O., Nykytiuk Yu. Historical aspects and 
prospects for development of medicinal plant cultiva-
tion in Ukraine //Agroecological journal. — 2016. 
— No. 2. — P. 10–15.

Institute of Agroecology and Environmental Mana-
gement of National Academy of Agrarian Sciences 
of Ukraine
e-mail: andreyniks2@gmail.com
This paper deals with the historical analysis to-

ward the development of medicinal plant cultivation 
in Ukraine. The author gives current state of medici-
nal plant cultivation and basic features of investment 
attractiveness of the domestic market for medicinal 
raw material. Authors characterize regularities and 
systemic challenges of medicinal plant cultivation 
industry, typical of many areas of agriculture, which 
makes it possible to prove the main directions of its 
development in Ukraine. This paper identifies exter-
nal environmental and economic effects of medicinal 
plant cultivation, creating additional benefits as part 
of a multifunctional agricultural production. Authors 
substantiate perspectives and priorities of state policy 
toward the development of medicinal plant cultiva-
tion in Ukraine. It was found that the strategic goal 
of becoming and development of medicinal plant 
cultivation should be ensuring with sustainable and 
guaranteed supply of medicinal raw material to vari-
ous sectors of the economy. It was determined, that 
to implement the relevant tasks within these strategic 
priorities, it is necessary to develop state measures 
to support agricultural producers, stimulate rational 
land use and protection, conduct effective protection 
policies in order to import substitution preparations 
of medicinal plant materials by domestic production 
of the last.

K e y w o r d s: history, current state, prospects, 
medicinal plants, plant growing, investment attrac-
tiveness, public policy.

Verhunov V. P.I. Havsevych (1883–1920) and his-
torical formation of the Research station of medicinal 
plants of the Institute of Agroecology and Environ-
mental Management of NAAS (for 100th anniver-
sary) // Agroecological journal. — 2016. — No. 2. —  
P. 16–29.

National Scientific Agricultural Library of National 
Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
е-mail: tatdnsgb@ukr.net
The life and creative achievements of known for 

his time agrarian, scientist and organizer of the na-
tional agricultural research dealing with the culture 
of medicinal plants; known public and political fig-
ure at times of the first state hopes Petro Ivanovych 
Havsevych is reconstructed by the method of histori-
cal and scientific analysis involving new, previously 
unavailable archival materials. The study documents 
alleged new date of birth. Unknown facts about the 
formation of a scientific outlook and especially crea-
tive achievements that ultimately led the creating 
by him in 1916 Europe’s first specialized branch of 
research institutions — plantation of medicinal plants 
in Lubny in Poltava region (now — Research Station 
of Medicinal Plants Institute of Agroecology and 
Environmental Sciences of NAAS) are revealed. The 
list of events to celebrate its centennial at the state 
level is proposed.

K e y w o r d s: Petro Havsevych, medicinal plants, 
Lubny Research Station of Medicinal Plants, agricul-
tural research deed.

Ustymenko O., Hlushchenko L., Kutsenko N. Sig-
nificance of scientific activities of the Research station 
of medicinal plants in formation, establishment and 
development of medicinal plant cultivation // Agro-
ecological journal. — 2016. — No. 2. — P. 29–39.

Experimental Station of the Institute of Medicinal 
Plants of Agroecology and Environmental NAAS

ABSTRACT
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е-mail: l256@ukr.net
The article describes history of the organization 

of Ukraine’s first research station of medicinal plant 
cultivation. The main achievements of the scientific 
work Lubny research station of medicinal plants will 
be presented for 1916–2016. The main stages of me-
dicinal plant cultivation as the field of agricultural 
production are given. An assessment of the role of 
scientific research stations of medicinal plants in the 
formation and development of the industry is car-
ried out. During the time of work DSLR conducted 
introduction study and cultivation and developed 
agricultural techniques for over 120 species of me-
dicinal plants, created 52 varieties of important crops 
such as mint, poppy, chamomile, valerian, echinacea, 
sage, skullcap and many others; designed a number 
of machines and devices for growing, harvesting and 
post-harvest handling of raw materials and seeds of 
many important medicinal plants that are successfully 
introduced into production. The paper highlights 
some questions about the prospects for implement-
ing research in medicinal plant cultivation, intensi-
fication of the industry, increasing its relevance and 
effectiveness.

K e y w o r d s: Medicinal plant cultivation, scien-
tific development, introduction.

Dashchenko A.1, Novozhylov V.2, Hlushchenko L.3,  
Taran N.2, Marchyshyn S.4, Mishchenko L.2 New 
promising alien species of yacon (Smallanthus son-
chifolia (Рoepp. et Еndl.) H. Robinson) for medicinal 
plant cultivation in Ukraine // Agroecological jour-
nal. — 2016. — No. 2. — P. 39–46.

1 National University of Life and Environmental 
Sciences of Ukraine
2 Taras Shevchenko National University of Kyiv 
3 Experimental Station of the Institute of Medicinal 
Plants of Agroecology and Environmental NAAS
4 I. Horbachevsky Ternopil State Medical Univer-
sity
е-mail: dannaval@ukr.net
Available to man source of bioactive compounds 

and minerals are plants. One of the promising crops 
is yakon that was introduced and put into culture in 
many countries. Perspective for Ukraine exotic spe-
cies, which yakon belongs to, was recently started 
to grow in our country. The main area of yakon dis-
tribution is average latitude of South America. Due 
to the content of chlorogenic, coffee acids and other 
phenolic compounds in leaves yakon has antioxidant 
properties. Root tubers of yakon contain inulin — a 
polysaccharide that is easily absorbed by the body and 
serves as a substitute for sugar in the diets of diabetic 
patients. In recent years, scientists from different 
countries have been studying yakon hypoglycemic 
properties. Researchers worldwide proved that the 
content of important biologically active compounds 
and chemical composition of yakon grown under dif-

ferent conditions vary quite strongly. So our goal was 
to find the optimal soil and climatic conditions for 
growing exotic species and identify favorable condi-
tions for the accumulation of macro and micronutri-
ents. This paper defines the contents of 23 chemical 
elements in the leaves, roots, tubers and root peel of 
yakon. A high content of vital macro and trace ele-
ments, including selenium was found out. Gray forest 
ashed, roughly silty, easily loam soil was found to be 
the most suitable for growing exotic species new for 
Ukraine Polymnia sonchifolia Poepp. & Endl., from 
which the highest yield — 3.5 kg weight of under-
ground parts (root tubers and rootstock) of the plant 
was obtained.

K e y w o r d s: yakon, introduction, macronutri-
ents, micronutrients, antioxidants, biologically active 
compounds agroecological conditions, soils.

Derkach V., Kutsenko N. Ecological effect of com-
mon horehound cultivation (Marrubium vulgare 
L.) // Agroecological journal. — 2016. — No. 2. —  
P. 46–49.
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е-mail: ukrvilar@ukr.net
The predictable positive effects from the cultiva-

tion of indigenous medicinal plant White horehound 
(Marrubium vulgare) are present. It is proved that red 
the cultivation of plants in the crop on large areas will 
not only provide domestic pharmaceutical enterprises 
with medicinal raw materials and reduce the load on 
the plant communities on the harvesting of plants, but 
also will increase the biodiversity and sustainability 
of agricultural lands. Due to the presence of sugar 
nectar in the flowers and a long flowering period of 
the aftermath after the procurement of raw materials 
it is expected significantly improving of quality and 
performance of apiaries products. Perennial crops of 
White horehound ordinary due to the peculiarities of 
the structure of the root system of plants are able to 
resist water and wind erosion of soil.

K e y w o r d s: white horehound, biodiversity, 
agricultural lands, products of apiaries.

Zelysko D., Kravchuk Zh. Current requirements 
for quality and standardization of medicinal plants 
// Agroecological journal. — 2016. — No. 2. —  
P. 49–59.

Private Joint Stock Company «Halychpharm»
е-mail: dina.zelisko@arterium.ua
Medicinal herbs and preparations from them are 

used in both developed and developing countries 
and represent a significant part of the global pharma-
ceutical market. Standardization is one of the most 
important mechanisms to ensure quality control of 
herbal medicines. The term «standardization» is used 
to describe all measures taken during the manufactu-
ring process and quality control, leading to obtain-
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ing a product with reproducible quality. In order to 
receive high-quality herbal medicines, we must take 
care of all stages of production, since the proper iden-
tification and cultivation of plants, the season and 
the region of their collection and ending extraction 
and purification process of herbal medicines. The 
most widely used instrumental methods of analysis 
are chromatographic «fingerprinting», spectroscopic 
analysis and hybrid methods of analysis. In this re-
view the majority of modern methods, approaches 
and trends in standardization of herbal medicines are 
characterized.

K e y w o r d s: standardization, herbal medicines, 
medicinal herbs chromatographic «fingerprints».

Ivashchenko I. Investigation of phenolic compounds 
of estrogenic wormwood (Artemisia dracunculus L.) 
according to plant introduction in Zhytomyr Polis-
sya // Agroecological journal. — 2016. — No. 2. —  
P. 60–64.
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e-mail: kalateja@ukr.net
High-performance liquid chromatography method 

has been used to evaluate qualitative and quanti-
tative composition of certain phenolic compounds 
obtained from areal parts of Artemisia dracunculus L. 
introduced in Zhytomyr Polissya. 31 phenolic com-
pounds have been detected, among which the fol-
lowing flavonoids were identified: rutin (1.30±0.04 
mg/g), luteolin-7-glycoside (0.34±0.03), apigenin-7-
glycoside (0.30±0.01) and isochlorogenic acid (0.16± 
0.02 mg/g), where rutin was the dominant compo-
nent. The total amount of phenolic compounds in 
air-dried raw material constituted 51.24±0.12 mg/
g (5.12%). The employed chromatography analysis 
of phenolic compounds from Artemisia dracunculus  
areal parts shows that the plant may be considered 
as a valuable source of biologically active compounds 
of phenolic origin. Phenolic compounds are likely to 
determine the antimicrobial properties of the plant, 
established earlier. Further in-depth study and culti-
vation of Artemisia dracunculus in Zhytomyr Polissya 
have a great potential for pharmaceutical and food 
industries, cosmetics and development of therapeutic 
antioxidant diets. 

K e y w o r d s: Artemisia dracunculus L., Astera-
ceae, phenolic compounds, flavonoids, high-perform-
ance liquid chromatography, introduction, Zhytomir 
Polissya.

Ishchuk O. Ecological, biological and coenotic fea-
tures of common lily-of-the-valley (Convallaria maja-
lis L.) in the conditions of Zhytomyr Polissya // Agro-
ecological journal. — 2016. — No. 2. — P. 65–69.

Zhytomyr National Agroecological University
e-mail: ischuk_o@ukr.net
A study deals with the natural habitats of Conval-

laria majalis L., its biological characteristics and capa-

bilities to the seed to renewal. The features of genera-
tive and vegetative reproduction Lily of the valley 
in terms of Polissya are determined. A lily of valley 
(Convalaria majalis L., is a valuable medicinal herb, as 
well as an ornamental plant. The healing properties of 
lily of valley are caused by the presence of glycosides 
and saponins. The popularity of the species leads to its 
reduction. Nowadays the possibilities of this valuable 
plant application are not determined. That is why; 
there is a necessity to explore the habitat of this plant, 
its bio ecological features and the possibilities of seed 
restoration. The purpose of investigation is to study 
ecological, biological and coenotic features of a lily 
of valley in Zhytomyr Polissya region. Conclusions 
and perspectives of further researches are proved. 
The favorable weather conditions in 2012 allowed 
sufficient germ number to form. It was 200 per gene-
rative sprout in 2013. The real seed productivity in 
years of the research was not high and it was from 
20–30 to 38 seed per species. 2013 was the least fa-
vorable year for seed formation. A lily of valley forms 
from 10 to 18 germs of seeds. But some part of them 
is able to form seeds. So, 12 germs could form 4, 3 
seeds in 2011, 10 germs could produce only 4, 4 in 
2012. The number of seed germs increased in 2013, 
but seeds were not produced. The absence of seed 
materials is due to the bad weather conditions during 
the pollination and flowering period. So, the seed res-
toration of a lily of valley is rather slow and random. 
The population is restored because of its vegetative 
propagation. The further researches will be focused 
on Convalaria majalis habitat clarification in natural 
conditions of Zhytomyr region in order to develop 
the recommendations for the proper harvesting of 
pharmaceutical raw materials without damaging any 
other natural species. 

K e y w o r d s: Lily of the valley, population, age 
groups of the population, recovery.

Karnatovska M. Cottony jujube (Ziziphus jujuba 
Mill.) as a valuable medicinal fruit and decorative 
plant // Agroecological journal. — 2016. — No. 2. 
— P. 69–73.

Rice Research Institute at Ukrainian Academy of 
Agrarian Sciences
e-mail: karnatovskaya@gmail.com
The characteristic of the biological characteris-

tics of three varieties (Koktebel, Yuzanin, Radoslav) 
and three forms (forms 1, 2, 3) of Ziziphus jujuba, 
which have decorative features are given. Described 
varieties and forms are grown in the experimental 
farm «Novokakhovsky» (Kherson region). The rec-
ommendations for their use in landscaping southern 
Steppe of Ukraine are developed. We recommended 
using Ziziphus plants in landscape design in single 
and group plantings when creating plant composi-
tions. Jujube decorates green lawn, perfect for creat-
ing avenues or shady corner. Unique is the form of 
3 which sinuously-curved «serpentine» shoots. It 
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almost does not overgrow, but needs annual formative 
pruning. No less interesting is the shape 2 (bush), 
needs no pruning, has a beautiful, spherical shape of 
the crown, continuing throughout life. Late in the 
growing season comes, it is not damaged by spring 
frosts, heavy, regular fruits, the fruits are stored on the 
bush until frost and winter partially on the plant than 
enhance decorative. Promising for use in landscaping 
is a variety of Koktebel. Plants in this class are of me-
dium-grown, not prickly, with a very spreading, me-
dium thick crown. The plant is decorated with large 
light-brown spherical fruits. Both the shape and grade 
of Koktebel will fit perfectly the landscape design as 
tapeworms. The results of biochemical analysis of 
fruits, leaves and shoots Ziziphus jujube are given. We 
determined the total content of phenolic compounds 
and flavonoids in the leaves, shoots and fruits of Ziz-
iphus. A high content of phenolic compounds, and 
the maximum concentration was found to be present 
in Ziziphus leaves.

K e y w o r d s: Ziziphus jujuba, decorative forms, 
varieties, biochemical analysis

Kokar N. Influence of biological control on seed pro-
ductivity of brown knapweed (Centaurea jacea L.) in 
the Ukrainian Carpathians // Agroecological journal. 
— 2016. — No. 2. — P. 73–78.

Precarpathian National University named after  
Vasyl Stefanyk

e-mail: nata.kokar@gmail.com

The article presents data on the study of Centau-
rea jacea L. (Asteraceae) seed productivity in the 
Ukrainian Carpathians and significant impact of in-
sects-agents of biological control on it. The negative 
factor that affects the reduction of seeds number in 
the capitulum is anthropogenic one — mowing down, 
trampling down (recreation, grazing). The stronger 
factor is zoogenic one — the impact of insects-con-
sorts so called agents of biological control. The agents 
of biological control are the living organisms which 
in the process of coevolution established such trophic 
ties as a result of which bring the considerable damage 
to the specimen-determinant affecting the number 
of its population. The researches indicate that the 
dynamics of SP in different years depends not only on 
the biological species characteristics, phytocoenotic 
conditions but also to a great extent on the biogenic 
factors which are both positive and negative. On the 
one hand the processes of pollination and blossom 
dust sprouting as well as fertilization and seminal 
primordial into the seeds depend on the number of in-
sects-pollinators. On the other hand injurious insects, 
the agents of the biological control eat seed buds and 
tubular flowers in the capitulums of C. jacea reducing 
SP. The basic function of the biocontrol agents is that 
they are the natural regulators of the abundance of 
the given species.

K e y w o r d s: seed productivity, agents of biologi-
cal control, insects-consorts, cenopopulation, Centau-
rea jacea L.

Konishchuk V., Bobryk I., Bulhakov V., Skakal- 
ska O. Features of medicinal plants storage in Ukraine 
// Agroecological journal. — 2016. — No. 2. —  
P. 79–84.

Institute of Agroecology and Environmental Mana-
gement of National Academy of Agrarian Sciences 
of Ukraine 

e-mail: konishchuk_vasyl@ukr.net 

Modern taxonomic composition of herbs in Red 
Book of Ukraine is unified. A new category of natural 
reserve fund — «resource reserves» as a mechanism 
for rational use and conservation phytobiota is pro-
posed. The prospects of cultivation of endangered, 
rare species ex-situ in order to further their repatria-
tion and used in herbal medicine are given. One of the 
promising areas is growing seedlings peat-sapropel 
composts (50×50% adjustable pH). We confirmed the 
successful cultivation of such rare medicinal plants as 
Adonis vernalis L., Asphodeline lutea (L.) Reichenb., 
Astragalus dasyanthus Pall., Atropa belladonna L., 
Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng., Cratae-
gus pentagyna Waldst. et Kit., Digitalis grandiflora 
Mill., Drosera intermedia Hayne, D. anglica Huds., D. 
rotundifolia L., Galanthus nivalis L., Glaucium flavum 
Crantz, Glychrrhiza glabra L., Lilium martagon L., 
Melittis sarmatica Klokov, Muscari neglectum Guss., 
Paeonia tenuifolia L., Primula elatior L., Pulsatilla 
pratensis (L.) Mill. s.l., Quercus petraea (Mattuschka) 
Liebl., Scutellaria creticola Juz., Scopolia carniolica 
Jacq., Veratrum lobelianum Bernh. et. al.

K e y w o r d s: native medicinal plants conserva-
tion categories, rare flora phytoresources.

Kutsenko N. Prospects for the selective investiga-
tions of medicinal and essential oil plants in Ukraine 
// Agroecological journal. — 2016. — No. 2. —  
P. 85–92.
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tional Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

 e-mail: ukrvilar@ukr.net

The paper deals with the historical aspects of beco-
ming breeding of medicinal and aromatic plants as one 
of the areas of scientific research. The basic results of 
breeding research on these groups of crops in Ukraine 
for almost a hundred years are given. The basic me-
thods used to create varieties are shown. Impact of 
the application of different methods in terms of crops 
is specified. It has been determined that the most ef-
fective method is individually kin selection, with the 
application of which was created more than 60% of 
all varieties of medicinal plants. The current state of 
high-grade resources of medicinal and aromatic spe-
cies is determined. It is noted that the most effective 
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were studies with Mint and Echinacea purpurea. The 
role of the leading institutions in the formulation and 
selection of medicinal and aromatic plants is noted. 
The main directions of modern breeding research are 
given. It is noted that the main use of medicinal and 
aromatic crops is the pharmaceutical industry, which 
focuses on processing of medicinal plants in accor-
dance with European norms on qualitative and quan-
titative yields of biologically active substances. We 
marked other promising areas of medical and ether-oil 
with species that provide a comprehensive approach 
to exploit the potential of this group of plants.

K e y w o r d s: Medicinal and Aromatic plants, 
selection method, variety.

Kutsyk T. Biologically active components of me-
dicinal plants in the fermented milk product «Dy- 
vosyl» // Agroecological journal. — 2016. — No. 2. 
— P. 93–100.
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tional Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

e-mail: ukrvilar@bkr.net

The article is devoted to the scientific substan-
tiation of technological solutions, which consists in 
the enrichment of dairy basis of bacterial concen-
trate of kefir grains and functional ingredients of 
medicinal plants to create the original composition of 
the product introduced medicinal plant with diverse 
therapeutic areas — functional sour-milk product 
«Dyvosyl». Experimental work was conducted at the 
Department of biotechnology of the Institute of Food 
Resources NAAS. Set doses of functional ingredients, 
bacterial concentrate of kefir grains and according to 
the research are for bacterial concentrate — 5 g/t of 
dry extract of root of mallow medicinal — 120 g/t, 
dry extract of rootstock and roots of inula — 160 
g/t, of essential oil peppermint — 2.5 g/t. The use of 
kefir grains in complex with functional ingredients 
allows us to obtain a fermented milk product with 
a significant amount of biologically active microor-
ganisms (total number lactic acid bacteria (LAB) 
((0.8÷1.01)±0.05)×109 CFU/g), increased levels of 
free amino acids (up to 12.4% of the total number) 
and a minimal amount of cholesterol ((61.2±0.1)%). 
It has been determined that for dry extracts we should 
use initial dissolution, thermal treatment at a tem-
perature of (92±2)°C, endurance (15±2) minutes and 
the introduction of a solution of the extracts before 
fermentation of the milk. The fermentation should be 
carried out at a temperature of (25±1)°C for (8–9) 
hours to raise titrated acidity (80±5)°T, Essential oil 
of peppermint to make only after the process of aging 
of the product. The use of functional ingredients has 
allowed extending the shelf life to 12 days. Product 
originality and novelty of technological solutions of 
production of the product is confirmed by the patent 
of Ukraine for invention Method of production of 
functional fermented milk product «Dyvosyl» (Pat. 

No. 97772 Ukraine, IPC AS 9/13(2006.01), AC/127 
(2006.01), pub. 12.03.2012 R., bull. No. 5). 

K e y w o r d s: kefir grains, medicinal plants, 
functional ingredients, functional fermented milk 
product.

Levon V., Skrypchenko N., Vasiuk Ye., Knysh V., 
Bezpalko O. Iridoids content in aboveground plant 
organs of berry crops // Agroecological journal. — 
2016. — No. 2. — P. 100–104.
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A study of iridoid content in fruits, leaves and 

sprouts of untraditional berry plants — Actinidia po-
lygama, Actinidia macrosperma, Viburnum opulus and 
Lonicera caerulea is presented. The highest content of 
iridoids is observed in the fruits, buds and leaves of  
V. opulus. It was determined, that their content in the 
bark and the leaves of the plants during vegetation 
almost do not change and reach 2–3%. Meanwhile 
the content of iridoids in the fruits varies in more 
broad bounds and depends on the phase of growth 
of the plants. So, it reaches 6.85% at the end of July, 
but it was equals to 3.75% at the end of September. 
The highest content of iridoids was found in unripe 
fruits of Viburnum. The fruit, bark and leaves of bit-
ter-fruited form V. opulus have the higher content 
of iridoids compared to sweet-fruited. There were 
not any iridoids in roots of both forms of V. opulus. 
The presence of iridoids in the fruit and leaves of A. 
polygama and A. macrosperma in the introduction of 
conditions in the forest-steppe of Ukraine was found. 
Given this, the leaves of these species, especially  
A. macrosperma, can be used as a medicinal plant. It 
was found, that A. polygama leaves, which change 
its color to silver, have higher contents of iridoids 
compared to green ones (silver leaves — 0.22%, green 
leaves — 0.18%). In fruits of honeysuckle, which do 
not have a bitter taste, iridoids are not found, while, 
forms and varieties of L. caerulea with bitter fruits 
accumulate the largest quantity of iridoids. So, when 
using fruits V. opulus and L. caerulea as medicinal 
plants, bitter-fruited forms should be preferred.

K e y w o r d s: Viburnum opulus, Actinidia po-
lygama, A. macrosperma, Lonicera caerulea, iridoids, 
comparative analysis.

Makukha O., Fedorchuk M. Peculiarities of common 
fennel inflorescences forming (Foeniculum vulgare 
Mill.) depending on the agrotechnical measures in the 
condition of South Ukraine // Agroecological journal. 
— 2016. — No. 2. — P. 105–110.

Kherson State Agrarian University
e-mail: olga_ovm@mail.ru
Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) is a well-known 

medicinal plant. It has abundant applications in medi-
cine and pharmacology. The article highlights the 
features of generative development of fennel at the 
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following levels: sowing, one plant, one inflorescence 
and individual flower buds, flowers, fruits. It also 
specifies the duration of the main phases of genera-
tive development, the peculiarities of formation of 
fennel inflorescence in the arid conditions of Sou-
thern Ukraine. The research findings show that the 
duration of generative development of the crop is  
73 days or 57% of the growing season, the productive 
inflorescences are central umbel and two top umbels 
of the first row. The article analyzes the influence of 
nutrition background, dates of sowing, row spacing 
on the seed productivity of certain compound umbels 
and plants in the South of Ukraine. The results of 
research show that the most favourable conditions 
for seed formation within the productive umbels and 
fennel plants on the dark chestnut soils in the South 
of Ukraine are ensured by the interaction of early 
spring sowing in the third decade of March, row spa- 
cing of 45 cm, nitrogen fertilizers of 60 kg reactant/
ha. In this version the mass of seeds per plant amount-
ed on the average to 2.25 gm, the mass of seeds per 
central umbel and top umbel of the first order being 
equal to 0.93 and 0.66 gm, respectively. Under the 
background of N90 there was insignificant increase of 
this characteristics in comparison with the variant of 
application of N60. 

K e y w o r d s: fennel, generative development, 
seed productivity, inflorescence, central umbel, top 
umbel of the first order, nutrition background, dates 
of sowing, row spacing, the mass of seeds per plant, 
the mass of seeds per umbel.

Melnychuk R.1, Sereda L.1, Sereda O.2 Distribution 
of collection samples of marigolds medical (Calendula 
officinalis L.) on clusters according to the flavonoids 
content and their characteristics // Agroecological 
journal. — 2016. — No. 2. — P. 110–116.

1 Experimental Station of the Institute of Medicinal 
Plants of Agroecology and Environmental of Na-
tional Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
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The article describes the differentiation of collec-

tion samples of marigold at Experimental station of 
medicinal plants using cluster analysis as to sixteen 
components of the group of flavonoids, highlighted 
with high performance liquid chromatogram. The 
selected six clusters, which are characterized by the 
complex of economically valuable sings: plant height, 
diameter of the bush, productivity of plants by dry 
inflorescences and seeds, weight of 1000 seeds, vege-
tation period and the content of total flavonoids. We 
developed and presented numerical score for each of 
these sings of the six clusters. According to the re-
sults of the integrated valuation we found the highest 
amount of points at the samples of cluster 5, which 
was 35 points. The selected varieties of marigold of 
the fifth cluster such as Radio, Berezotits’ka sony-
achna, Oranzhevyy blysk, and a sample Co-12-115  

were found to be promising for future use in the selec-
tion process.

K e y w o r d s: marigold, collection, samples, clus-
ter analysis, flavonoids, sign.

Mudrak T.1, Koroteeva G.2, Polishchuk V.2 Viral 
diseases of cacti (Cactaceae Juss.) // Agroecological 
journal. — 2016. — No. 2. — P. 116–121.

1 Institute of Food Resources of National Academy 
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2 Taras Shevchenko National University of Kyiv

e-mail: mudrak_t@ukr.net

There are about 220 genera and 3000 species in 
Cactaceae family. Since its discovery in XV cacti 
gained much popularity among botanists, gardeners 
and collectors because of unusual and highly decora-
tive appearance. Cactus viruses are known for about 
a century now. The first definitive indication came in 
1951 in Europe. Currently, 13 viruses are known to 
infect plants of Cactaceae family: five members of the 
genus Potexvirus (CVX, OpVX, SchVX, ZyVX and 
PiVX), four members of the genus Tobamovirus (SOV, 
TMV, CMMoV and RCNaV), one representative of 
the Carlavirus (CV-2), one representative of the Car-
movirus (SgCV) and two representatives of the genus 
Tospovirus (TSWV and INSV). Potexviruses are best 
described among the viruses infecting Cactaceous 
plants. Some infections are mostly symptomless, when 
others demonstrate both external and internal symp-
toms. Externally symptoms include chlorotic rings 
and spots on the pads of Opuntia sp., reddening of the 
fronds of the Zygocactus sp., etc. Occasionally more 
severe symptoms, such as bending, marked yellowing 
and dieback of stems occur. The article discusses the 
viruses infecting Cactaceae family members, their 
biological characteristics, geographical distribution 
and history of their discovery. It covers the prob-
lem of genetic differentiation between some Asian 
and European isolates of potexviruses, and describes 
peculiarities of mono- and co-infections in different 
species of cacti. The article also considers the practi-
cal value of cacti for the gardening and exemplifies the 
use of their biologically active substances in medicine 
and pharmaceutical industry. Viral infections can 
damage cacti rendering raw material inapplicable 
for practical use. Hence it is necessary to apply not 
only technical protective measures, but also timely 
application of modern methods of diagnosis and the 
establishment of diversity of viruses circulating in the  
collections.

K e y w o r d s: viruses, cacti, cactus virus X.

Pryvedeniuk N.1, Sereda L.1, Shatkovskyi A.2, 
Sereda O.3 Influence of drip irrigation on raw ma-
terial quality of medical valerian (Valeriana offici- 
nalis L.) // Agroecological journal. — 2016. — No. 2.  
— P. 122–128.
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1 Experimental Station of the Institute of Medicinal 
Plants of Agroecology and Environmental of Na-
tional Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
2 Institute of Water Problems and Land Reclama-
tion of National Academy of Agrarian Sciences of 
Ukraine
3 LLC «Valartin Pharma»

e-mail: ukrvilar@ukr.net

The effect of soil moisture on the content of bio-
logically active substances in the dry roots with 
rhizomes of valerian cultivation of plants with drip 
irrigation is researched. The possibility of obtaining 
high-quality raw materials harvest of valerian for one 
year of cultivation is determined. It is proved that the 
use of drip irrigation provides roots with dry rhizomes 
containing extractives at 35.87–39.54% essential oil —  
5.7–6.4 ml/kg and the amount of sesquiterpene  
acids — 0.23–0.30% depending on the soil moisture. 
The contents of all three active ingredients meet the 
requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine 
and European Pharmacopoeia.

K e y w o r d s: valerian, drip irrigation, roots with 
rhizomes, raw material quality.

Svydenko L.1, Hlushchenko L.2 Component compo-
sition of essential oil in the forms of thymus serpyl-
lum (Thymus serpillum L.) and thyme flea (Thymus 
pulegioides L.) species in conditions of Kherson region 
// Agroecological journal. — 2016. — No. 2. — P. 129– 
134.

1 Rice Research Institute at Ukrainian Academy of 
Agrarian Sciences
2 Experimental Station of the Institute of Medicinal 
Plants of Agroecology and Environmental of Na-
tional Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

e-mail: svid@yandex.ru

Plant forms were selected from seed generation of 
Thymus serpillum L. and Thymus pulegioides L. intro-
duced in Kherson region. These forms differ by mor-
phobiological grounds and the content and composi-
tion of essential oil. In the process of chemical research 
we selected forms of T. serpillum and T. pulegioides and 
found that the maximum mass fraction of essential 
oil was found in the form of T. Serpillum-No.17-07 
and amounted to 0.29% of freshly weight or 1.1% by 
weight air-dry material. In plants form T. serpillum-
18-07, those indicator was slightly lower — 0.18 and 
0.67% respectively. Composition component of essen-
tial oil was studied. The dominant components of the 
essential oil of two forms of Thymus serpillum is thy-
mol and γ-terpynen. Mass fraction of thymol in oil in 
the form No.17-07 is 40.70%, in the form No.18-07 —  
40.29%. Mass fraction γ-terpynenu — 12.88% and 
23.31% respectively. The main components of the 
essential oil of Thymus pulegioides L. form No.2/6-07 
are neral and heranial (amounting to 50.25%).

K e y w o r d s: Thymus serpillum L., Thymus pule-
gioides L., essential oil, composition, Kherson region

Sylchuk O.1, Chumak P.2, Vyhera S.1, Kovalchuk V.2,  
Lisovyi M.1, Dmitrieva E.1 Lime common (Tilia cor-
data Mill.) and its invasive phytophage mole-vari-
egated (Phyllonorycter issikii Kumata) // Agroeco-
logical journal. — 2016. — No. 2. — P. 134–138.

1 National University of Life and Environmental 
Sciences of Ukraine
2 Botanical Garden of Academician. AV Fomina 
Kyiv National Taras Shevchenko University
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In 2012–2015 in Kiev dangerous invasive species 

phytophage was marked and defined — mole zygae-
nidae lime, which has been spreading for recent years 
in conditions of the Kyiv region and other regions of 
Ukraine. Mole zygaenidae lime (Phyllonorycter issikii 
Kumata), Lepidoptera, Gracillariidae Toshio Kumata 
was described firstly in 1963. A phytophage fed pre-
dominantly lime cordata. Butterflies of second and 
third generations overwinter in cracks in the bark 
of fodder plants. The first butterflies were by on the 
colored glue traps in the third week of April with the 
average daily temperature above + 10°C. It is noted 
that the extent of damage of lime becomes more ag-
gressive, high and growing over the years. As a result 
of studies it was found the lime leaves, which marked 
almost 70% min leaf plate. It was established that in 
the conditions of Kyiv the stable full development 
of three generations of phytophage happens. It was 
proved that the multiplication factor of this type 
of phytophage during the growing season of plants 
growing. Yet, as wintering stage mole zygaenidae lime 
(adults) are quite sensitive to changes in temperature 
in a city, multiplication factor of the first generation 
there is very low (within 0.14–0.19). Using the color 
traps to monitor phytophage showed that the most 
attractive among the tested colors are red and green. 
It is proposed continue to conducing a thorough and 
systematic monitoring of this type of phytophage to 
prevent the expansion of its range.

K e y w o r d s: mole-zygaenidae lime, generation, 
lime, phytophage, monitoring.

Smaliukh O., Protsyk L., Kravchuk Zh. Phytochem-
ical researches of plant raw material for the develop-
ment of composition and specification of medicinal 
product holelesan in capsules // Agroecological jour-
nal. — 2016. — No. 2. — P. 138–143.
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The results of flavonoids identification by chro- 

matographiс methods and quantitative determination 
by the method of differential spectrophotometry in 
medicinal herbal substanceswild carrot fruits and 
Helichrysum arenarium flowers are presented. Using 
thin-layer chromatography (TLC) and high pres-
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sure liquid chromatography (HPLC) methods it was 
proved that composition and ratio of flavonoids in the 
samples of the wild carrot fruits carrot in various re-
gions differ significantly. At the same time, within one 
region of plant growing the composition of flavonoids 
is similar. It is proposed to use luteolin as a marker 
for the identification of the wild carrot fruits. The 
total content of flavonoids in the samples is 0.07–0.79 
percent, calculated with hyperoside or luteolin. It was 
suggested to standardize medicinal herbal substance 
of wild carrot fruits by the total flavonoids of not 
less than 0.1 per cent calculated as izosalipurpuzid 
or luteolin on a dry basis. Using TLC and HPLC 
methods it was find out that composition and ratio of 
flavonoids in the studied samples of the Helichrysum 
arenarium flowers collected in different years and in 
different regions of Ukraine were not significantly 
different. Apegеnin-7-glucoside and izosalipurpuzid 
are proposed to use as identification markers of herbal 
medicinal substance in Helichrysum arenarium flow-
ers. Assay of flavonoids in Helichrysum arenarium 
flowers calculated as izosalipurpuzid was developed 
using differential spectrophotometry. On the basis of 
obtained results it is suggested to include to specifica-
tion for this medicinal herbal substance the acceptable 
limit for total flavonoids of not less than 1.0 per cent 
calculated as izosalipurpuzid on a dry basis.

K e y w o r d s: flavonoids, wild carrot, H. are-
narium, identification, quantification.

Starodub V., Tkach E. Ontogenetic and population 
structure of alien species // Agroecological journal. 
— 2016. — No. 2. — P. 144–148.
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We investigated ontogenetic and population struc-

ture of alien species in cereal agrocenoses Right-Bank 
Forest. This paper gives an assessment of potential 
segetal three types: Sonchus arvensis L, Iva xanthifolia 
L, Xanthium strumarium L., which by age structure, 
indicators of abundance and occurrence are defined 
as model. According to index «delta-omega» we found 
that the studied species belong to the young, tran-
sitional and maturing populations. In the analysis, 
we found that the population model species in agro-
cenoses are different on age classes. This indicates 
that they are stable and capable to self-maintenance 
if their numbers are not controlled.

K e y w o r d s: agrocenosis, population, power 
load, alien species, invasiveness.

Talankova-Sereda T. Influence of biogenic metals 
nanoparticles on the morphogenetic processes effec-
tiveness of mint peppery (Mentha piperita L.) in the 
culture in vitro // Agroecological journal. — 2016. 
— No. 2. — P. 149–155.

National University of Life and Environmental Sci-
ences of Ukraine
e-mail: tt77-07@mail.ru

Investigation of the influence of nanoparticles of 
copper and cobaltous on the micropropagation of 
plants of peppermint (M. piperita L.) in such varieties 
as «Mama», «Chornolist» and «Lydia» on the basis 
of a complex of culture methods of isolated tissues 
and organs in vitro is carried out. According to the 
research, it can be stated that there is the positive in-
fluence of the cobaltous and copper nanoparticles on 
the morphogenesis of peppermint explants in culture 
in vitro. After 28 days of cultivation in Murashige-
Skoog growth medium (MS) with nanoparticles of 
copper with concentration of 0.8 mg/l there was a sig-
nificant increase in the quantity of the bines of such 
varieties as «Mama» for 50%, «Сhernolistnaya» —  
43%, in growth medium with addition of copper 
with a concentration of 1.2 mg/l the plants of pep-
permint of variety «Lydia» has the enlargement of 
48% (p<0.05). The number of nodes in a nutrient 
medium with copper nanoparticles with a concen-
tration of 0.8 mg/l was larger in comparison with 
controlled medium of variety «Mama» for 29%  
(p<0.05), «Сhernolistnaya» — 31% (p<0.05), and in 
the medium with copper nanoparticles with a concen-
tration of 1.2 mg/l of mint plants of such variety as 
«Lydia» for 43% (p<0.05). The optimum density of 
cobaltous in the MS growth medium was identified. 
It is 0.4 mg/l and the optimum concentration of cop-
per is 0.8–1.2 mg/l. The usage of such modification of 
Murashige-Skoog growth medium allows to receive 
more (an average 27%) regenerated peppermint by 
plants. After 28 days the coefficient of reproduction 
of peppermint plants of variety «Mama» was 1:14, 
«Lydia» — 1:13, «Сhernolistnaya» — 1:15.

K e y w o r d s: Mentha piperita, copper nanopar-
ticles, cobalt nanoparticles, еxplant, culture in vitro, 
growth regulators, micropropagation.

Tkachenko H.1, Buyun L.2, Osadovskyy Z.1, Tru- 
han M.1, Sosnowski Ye.3, Prokopiv A.3,4, Gon-
charenko V.4 In vitro screening of antimicrobial ac-
tivity of ethanolic extract obtained from Ficus lyrata 
warb. (Moraceae) leaves // Agroecological journal. 
— 2016. — No. 2. — P. 155–160.
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In the current investigation, screening of ethanolic 

extract obtained from Ficus lyrata leaves against pa- 
thogenic bacteria has been done in order to assess the 
antimicrobial activity aimed at detecting new sources 
of antimicrobial agents. The antimicrobial activity of 
the extract was determined using agar disc diffusion 
method. The antibacterial activity of leaf extract of  
F. lyrata was tested against human pathogenic bac-
teria — both Gram-positive (Staphylococcus aureus, 
methicillin-resistant S. aureus and Streptococcus 
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pneumoniae) and Gram-negative strains (Klebsiella 
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, and Escherichia 
coli). The results of this study provide evidence that 
the ethanolic extract of F. lyrata leaves has a mild 
antimicrobial activities, apparently, attributed to the 
presence of various secondary metabolites, which con-
firm the traditional use of this plant for the treatment 
of diseases caused by pathogens. These data allow us 
to suggest that the extracts of F. lyrata can be used 
to discover antibacterial substances for developing 
new pharmaceuticals to control clinically important 
pathogens responsible for severe disorders.

K e y w o r d s: Ficus lyrata, ethanolic extract of 
leaves of pathogenic bacteria, in vitro antimicrobial 
activity of secondary metabolites.

Fedko R.1, Bilyk O.2, Krasovskyi V.3 Introduction as 
a way towards species enrichment of medicinal dend-
roflora in Poltava region // Agroecological journal. 
— 2016. — No. 2. — P. 161–167.
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The historical background of the use of medici-

nal plants and the creation of culture institutions 
are determined. The analysis of the experience of 
the introduction of tree species on the example of 
three dendrological objects in Poltava region is 
carried out. A quantitative description of the spe-
cies composition of the drug dendroflora is given. 
The relevance of enrichment biodiversity through 
the introduction of new subtropical crops is deter- 
mined.

K e y w o r d s: introduction, medicinal dendro-
flora, the introduced dendroflora, dendrological park, 
botanical garden.

Pylypenko L.1, Kalatur K.2 Influence of ecological 
factors on larvae hatching of cystogenous species of 
nematodes // Agroecological journal. — 2016. — No. 2.  
— P. 168–174.
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Understanding hatching process in plant parasitic 

nematodes has the potential to lead to new control 
strategies of these devistating pathogens, causing up 
to10–20% or $80 billion of crop loss globally (Nicol 
et al, 2011; Каплин, 2012). Although much research 
effort has been extended in elucidating the hatching 
factors, there has been no successful control strategy 
using their analogues to induce hatch in the field. 
This review examines development on this subject, 
focusing on the root diffusate, natural and inorganic 
compounds, as well as abiotic hatching factors (en-
vironmental temperature, moisture, aeration). They 
are assumed to have different impact on the hatching 
process of various cyst nematodes species despite of 
similarities in their biological features and life strate-
gies. Notably, soil temperature and moisture play the 
vital role for species with a wide range of host plants 
whereas host plant diffusate is a key factor for highly 
specialized cyst nematode species. Appropriately 
investigated, it can favour development of control 
measures specified against targeted nematode species 
and boost their application in practice.

K e y w o r d s: cyst nematodes, juveniles, root 
diffusate, inorganic compounds, herbicides, abiotic 
factors.

ABSTRACT



194 AGROECOLOGICAL  JOURNAL • No. 2 • 2016

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Безпалько Олена Олександрівна, Національний 
ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України,  
м. Київ, e-mail:100011792433957@facebook.com
Білик Олена Миколаївна, Устимівська дослідна 
станція рослинництва Інституту рослинництва  
ім. В.Я. Юр’єва, e-mail: uds@kremen.ukrtel.net
Бобрик Ірина Вікторівна, аспірантка, Інсти-
тут агроекології і природокористування НААН,  
м. Київ, e-mail: agroecology_naan@ukr.net
Булгаков Віктор Петрович, аспірант, Інститут 
агроекології і природокористування НААН,  
м. Київ, e-mail: agroecology_naan@ukr.net
Буюн Людмила Іванівна, доктор біологічних наук, 
старший науковий співробітник, Національний 
ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України,  
м. Київ, e-mail: buyun@nbg.kiev.ua
Васюк Євген Анатолійович, кандидат біологічних 
наук, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гриш- 
ка НАН України, м. Київ, e-mail:evgen_vasyuk@-
mail.ru
Вергунов Віктор Анатолійович, доктор сільсько-
господарських наук, професор, член-кореспондент 
НААН, Національна наукова сільськогосподарська 
бібліотека НААН, м. Київ, e-mail: tatdnsgb@ukr.
net 
Вигера Сергій Михайлович, кандидат сільсько-
господарських наук, доцент, Національний універ-
ситет біоресурсів і природокористування України,  
м. Київ, e-mail: vigera.sergey@gmail.com
Глущенко Людмила Анатоліївна, кандидат біо-
логічних наук, Дослідна станція лікарських рос-
лин Інституту агроекології і природокористування 
НААН, с. Березоточа, Лубенський р-н, Полтавська 
обл., e-mail: l256@ukr.net
Гончаренко Віталій Іванович, кандидат біологіч-
них наук, старший науковий співробітник, Львів-
ський національний університет імені Івана Фран-
ка, м. Львів, e-mail:vherbarium@ukr.net
Дащенко Анна Валеріївна, кандидат сільськогос-
подарських наук, Національний університет біо-
ресурсів і природокористування України, м. Київ,  
e-mail: dannaval@ukr.net
Деркач Василь Олексійович, кандидат біологіч-
них наук, Дослідна станція лікарських рослин 
Інституту агроекології і природокористування 
НААН, с. Березоточа, Лубенський р-н, Полтавська 
обл., e-mail: e-mail: l256@ukr.net
Дмитрієва Ольга Євгеніївна, кандидат біологічних 
наук, доцент, Національний університет біоресур-
сів і природокористування України, м. Київ, e-mail: 
ivanyuk2008@ukr.net
Зеліско Діна Степанівна, ПАТ «Галичфарм»,  
м. Львів, e-mail: dina.zelisko@arterium.ua
Іващенко Ірина Вікторівна, кандидат біологіч-
них наук, доцент, Житомирський національний 
агроекологічний університет, м. Житомир, e-mail: 
kalateja@ukr.net

Іщук Оксана Василівна, кандидат сільськогос-
подарських наук, Житомирський національний 
агроекологічний університет, м. Житомир, e-mail: 
ischuk_o@ukr.net
Калатур Катерина Анатоліївна, кандидат сіль-
ськогосподарських наук, старший науковий 
співробітник, Інститут біоенергетичних культур 
і цукрових буряків НААН, м. Київ, e-mail: kkala-
tur@meta.ua
Карнатовська Маргарита Юріївна, кандидат біо-
логічних наук, старший науковий співробітник, 
Інститут рису НААН, м. Скадовськ, Херсонська 
обл., e-mail: karnatovskaya@gmail.com
Книш Віта Петрівна, Національний ботанічний 
сад ім. М.М. Гришка НАН України, м. Київ, e-mail: 
vitulya.knish@facebook.com
Ковальчук Вікторія Петрівна, Ботанічний сад 
імені академіка О.В. Фоміна Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка,  
м. Київ, e-mail: kvp_1@i.ua
Кокар Наталія Василівна, кандидат біологічних 
наук, Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, 
e-mail: nata.kokar@gmail.com
Коніщук Василь Васильович, доктор біологіч-
них наук, старший науковий співробітник, Інсти-
тут агроекології і природокористування НААН,  
м. Київ, e-mail: konishchuk_vasyl@ukr.net
Коротєєва Ганна Володимирівна, кандидат біоло-
гічних наук, доцент, Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут 
біології», м. Київ, e-mail: korotyeyeva@ukr.net
Кравчук Жанна Миколаївна, кандидат біоло-
гічних наук, ПАТ «Галичфарм», м. Львів, e-mail:  
zhanna.kravchuk@arterium.ua
Красовський Володимир Васильович, кандидат 
біологічних наук, Хорольський ботанічний сад Мі-
ністерства екології та природних ресурсів України, 
e-mail: horolbotsad@mail.ru
Куценко Наталія Іванівна, кандидат сільськогос-
подарських наук, Дослідна станція лікарських рос-
лин Інституту агроекології і природокористування 
НААН, с. Березоточа, Лубенський р-н, Полтавська 
обл., e-mail: l256@ukr.net
Куцик Тетяна Павлівна, аспірантка, Дослідна стан-
ція лікарських рослин Інституту агроекології і при-
родокористування НААН, с. Березоточа, Лубен-
ський р-н, Полтавська обл., e-mail: l256@ukr.net
Левон Володимир Федорович, кандидат хімічних 
наук, старший науковий співробітник, Національ-
ний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН Украї-
ни, м. Київ, e-mail: vflevon@gmail.com
Лісовий Микола Михайлович, доктор сільсько-
господарських наук, старший науковий співро-
бітник, Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, м. Київ, e-mail:  
lisova106@ukr.net



1952016 • № 2 • АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ

Макуха Ольга Володимирівна, кандидат сіль-
ськогосподарських наук, Херсонський державний 
аграрний університет, м. Херсон, e-mail: olga_ovm@ 
mail.ru
Марчишин Світлана Михайлівна, доктор фарма-
цевтичних наук, професор, Тернопільський дер-
жавний медичний університет імені І.Я. Горбачев-
ського, м. Тернопіль, e-mail: svitlanafarm@ukr.net
Мельничук Руслан Васильович, аспірант, Дослід-
на станція лікарських рослин Інституту агроеко-
логії і природокористування НААН, с. Березоточа, 
Лубенський р-н, Полтавська обл., e-mail: melni4uk.
rusl@yandex.ua
Міщенко Лідія Трохимівна, доктор біологічних 
наук, професор, Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біо-
логії», м. Київ, e-mail: lmishchenko@ukr.net
Мудрак Тетяна Петрівна, Інститут продовольчих 
ресурсів НААН, м. Київ, e-mail: mudrak_t@ukr.net
Никитюк Юрій Андрійович, кандидат сільсько-
господарських наук, Інститут агроекології і при-
родокористування НААН, м. Київ, e-mail: andre-
yniks2@gmail.com
Новожилов Владислав Вікторович, студент, Ки-
ївський національний університет імені Тараса 
Шевченка, ННЦ «Інститут біології», м. Київ, e-
mail:htf121f@gmail.com
Осадовський Збігнєв, доктор габілітований, про-
фесор, Інститут біології та охорони навколишньо-
го середовища, Поморська академія в Слупську,  
м. Слупськ, e-mail: z.osadowski@apsl.edu.pl
Пилипенко Лілія Амінівна, доктор біологічних 
наук, старший науковий співробітник, Інститут 
захисту рослин НААН, м. Київ, e-mail: liliya.pyly-
penko@gmail.com
Поліщук Валерій Петрович, доктор біологічних 
наук, професор, Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біо-
логії», м. Київ, e-mail: pvp@univ.kiev.ua
Приведенюк Назар Валерійович, Дослідна станція 
лікарських рослин Інституту агроекології і приро-
докористування НААН, с. Березоточа, Лубенський 
р-н, Полтавська обл., e-mail: ukrvilar@ukr.net
Прокопів Андрій Іванович, кандидат біологічних 
наук, старший науковий співробітник, Львівський 
національний університет імені Івана Франка,  
м. Львів, e-mail:aprokopiv@franko.lviv.ua
Процик Леся Володимирівна, ПАТ «Галичфарм», 
м. Львів, e-mail: lesja.procyk@arterium.ua
Свиденко Людмила Вікторівна, кандидат біо-
логічних наук, старший науковий співробітник, 
Інститут рису НААН, м. Скадовськ, Херсонська 
обл., e-mail: instofrice@gmail.com
Середа Лариса Олександрівна, Дослідна станція 
лікарських рослин Інституту агроекології і приро-
докористування НААН, с. Березоточа, Лубенський 
р-н, Полтавська обл., e-mail: ukrvilar@ukr.net
Середа Олександр Володимирович, кандидат хі-
мічних наук, старший науковий співробітник, ТОВ 
«Валартін Фарма», с.Чайки, Києво-Святошин-
ський р-н, Київська обл., e-mail: info@valartin.com 
Сильчук Олександр Іванович, аспірант, Націо-
нальний університет біоресурсів і природокорис-
тування України, м. Київ, e-mail: rectorat@nubip.
edu.ua

Скакальська Ольга Іванівна, аспірантка, Інсти-
тут агроекології і природокористування НААН,  
м. Київ, e-mail: agroecology_naan@ukr.net
Скрипченко Надія Василівна, кандидат біоло-
гічних наук, старший науковий співробітник, На-
ціональний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН 
України, м. Київ, e-mail: pandarija@gmail.com
Смалюх Оксана Григорівна, кандидат фармацев-
тичних наук, ПАТ «Галичфарм», м. Львів, e-mail: 
oksana.smalyuh@arterium.ua
Сосновський Євгеній Валерійович, кандидат біо-
логічних наук, Ботанічний сад Львівського націо- 
нального університету імені Івана Франка, м. Львів,  
e-mail: eugene_biol@i.ua
Стародуб Вікторія Іванівна, Інститут агроекології 
і природокористування НААН, м. Київ, e-mail: 
myrzavica88@gmail.com
Таланкова-Середа Тетяна Євгенівна, аспірантка, 
Національний університет біоресурсів та приро-
докористування України, м. Київ, e-mail: tt77-07-
@mail.ru
Таран Наталія Юріївна, доктор біологічних наук, 
професор, Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології», 
м. Київ, e-mail: tarantul@univ.kiev.ua
Ткач Євгенія Дмитрівна, кандидат біологічних 
наук, Інститут агроекології і природокористування 
НААН, м. Київ, e-mail: bio_eco@ukr.net
Ткаченко Галина Михайлівна, кандидат біологіч-
них наук, старший науковий співробітник, Інститут 
біології та охорони середовища, Поморська акаде-
мія в Слупську, e-mail: tkachenko@apsl.edu.pl
Трухан Маріола, доктор, Інститут біології та охо-
рони середовища, Поморська академія в Слупську, 
e-mail: mariolaewa1@wp.pl
Устименко Олексій Васильович, Дослідна стан-
ція лікарських рослин Інституту агроекології і 
природокористування НААН, Полтавська обл., 
Лубенський р-н, с. Березоточа, Лубенський р-н, 
e-mail: ukrvilar@ukr.net
Федорчук Михайло Іванович, доктор сільсько-
господарських наук, професор, Херсонський дер-
жавний аграрний університет, м. Херсон, e-mail: 
office@ksau.kherson.ua
Федько Роман Миколайович, кандидат біоло-
гічних наук, старший науковий співробітник, 
Дослідна станція лікарських рослин Інституту 
агроекології і природокористування НААН, Пол-
тавська обл., Лубенський р-н, с. Березоточа, e-mail: 
ukrvilar@ukr.net
Фурдичко Орест Іванович, доктор економіч-
них і сільськогосподарських наук, професор, 
академік НААН, Інститут агроекології і при-
родокористування НААН, м. Київ, e-mail: 
agroecology_naan@ukr.net
Чумак Петро Якович, кандидат сільськогоспо-
дарських наук, старший науковий співробітник, 
Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна Київ-
ського національного університету імені Тараса 
Шевченка, м. Київ, e-mail: chumakp@i.ua
Шатковський Андрій Петрович, кандидат сіль-
ськогосподарських наук, Інститут водних проблем 
і меліорації НААН, м. Київ, e-mail: iwpim.naan@-
gmail.com 



ДО УВАГИ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ !

Триває передплата

«АГРОЕКОЛОГІЧНОГО ЖУРНАЛУ» 

на 2016 рік

«Агроекологічний журнал» — щоквартальний науково- 
теоретичний часопис, засновниками якого є Інститут  
агроекології і природокористування Національної академії 
аграрних наук України, Державна установа «Інститут 
охорони ґрунтів України». 

«Агроекологічний журнал» публікує:

•  статті, присвячені актуальним дослідженням у га-
лузі агроекології;

•  науково-методичні праці;
•  теоретичні розробки з викладенням нових гіпотез, 

принципів, підходів до розв’язання агроекологічних 
проблем;

•  оглядові статті з найактуальніших проблем аграрної 
науки;

•  позачергово статті молодих вчених та здобувачів.

«Агроекологічний журнал» внесено до переліку науко-
вих фахових видань ДАК України, що публікують резуль-
тати дисертаційних досліджень із сільськогосподарських 
та біологічних наук, і до міжнародних інформаційних  
та наукометричних баз Research Bib Journal Database  
(Японія), РИНЦ (Російська Федерація), Index Copernicus 
(Республіка Польща), Googl Scholar (США), Ulrich’s Perio-
dicals Directory (США).

Передплатити «Агроекологічний журнал» можна в усіх 
пунктах передплати та відділеннях зв’язку.

Передплатний індекс журналу 23828


