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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Важливим завданням сучасної біології є дослідження 

механізмів взаємодії між різними живими організмами, які відбуваються на усіх 

рівнях організації живого та забезпечують взаємозв’язок і взаєморегуляцію 

екосистем, наступність та цілісність біосфери. Тому сьогодні алелопатія виступає як 

інтегральна екологічна проблема, важливий напрямок сучасних біологічних 

експериментів, інструментальний механізм пошуку фізіологічно активних сполук 

різноманітної регуляторної дії.  

Дослідження алелопатичних особливостей перспективних видів рослин 

природної та інтродукованої флори України, започатковані А. М. Гродзинським 

[Гродзинський А., 1973] та його учнями [Головко Е., 1984; Мороз П., 1995; Пузік В., 

2004; Юрчак Л., 2005], привернули увагу природодослідників усього світу до 

проблеми вивчення алелопатично активних сполук як месенджерів хімічної 

комунікації рослинних організмів. Здобуті ними результати доповнені 

фундаментальними та прикладними дослідженнями закордонних науковців [Кефелі 

В., 1997; Caoboun V., 1990; Einhellig F., 1986; Fujii Y., 2007; Inderjit, 1995; Rice E., 

1984]. В Україні й у світі проводиться ґрунтовне вивчення шляхів синтезу та 

вивільнення алелопатично активних сполук, механізмів їх мікробіологічної 

трансформації, утилізації та впливу на метаболічні цикли рослин-акцепторів [Матвеев 

Н., 1994; Alastair P., 2003; Bertin C., 2003; Mallic M., 2009]. Проте, дослідження 

алелопатичних властивостей рослин охоплює переважно цінні та перспективні 

культури, тоді як алелопатичний потенціал багатьох видів флори України та світу 

потребує більш детального вивчення.  

Сучасний рівень розвитку промисловості, глобальне забруднення навколишнього 

середовища, погіршення стану здоров’я населення  потребує пошуку нових 

природних регуляторів росту, розробки ефективних біологічних методів і препаратів 

захисту рослин від шкідників, бактеріальних, грибкових і вірусних інфекцій, бур’янів 

тощо. У зв’язку з цим дослідження фізіологічно активних сполук рослин спрямовані 

на пошук нових ефективних препаратів з гербіцидною, фунгіцидною, 

бактеріоцидною, інсектицидною, регуляторною діями.  

У цьому аспекті велике науково-практичне значення мають представники родини 

Айстрових (Asteraceae Dum.), зокрема роду піретрум (Pyrethrum Zinn.), що 

вирощуються як квітниково-декоративні [Аксенов Е., 2001; Машковська М., 2005], 

пряно-ароматичні [Октябрьская Т., 2001; Линь В., 2002], ефіро-олійні [Гродзинський 

А., 1989], інсектицидні [Ткачев А., 2004] та лікарські культури [Бах Б., 2005; 

Замятина Н., 2005; Barhes J., 2007; European pharmacopoeia, 2001]. Рослини цього роду 

цінуються за високі декоративні якості, тривалий період цвітіння, невибагливість до 

умов зростання, стійкість до хвороб і шкідників, інсектицидні властивості. Проте 

потенціал роду сповна не використовується у народному господарстві, зокрема у 

складі квітниково-декоративних насаджень й офіційній медицині.  

У зв’язку з активною інтродукцією видів роду піретрум в Україні, важливим є 

вивчення їх алелопатичних особливостей, що визначають їх взаємовідносини з 
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іншими квітниково-декоративними видами, типовими бур’янами, ґрунтовою 

мікрофлорою. Незважаючи на значну господарську цінність і тривалий період 

інтродукції окремих видів роду Pyrethrum, їх алелопатичний потенціал вивчений 

фрагментарно. У літературі описані результати досліджень біохімічного складу 

кореневих виділень та вторинних метаболітів окремих видів піретрумів, що 

культивуються або ж поширені як бур’яни на території Китаю, Індії, Австралії, Ірану 

[Chou C., 2010; Nazari F., 2012; Pavela R., 2010]. У наукових виданнях висвітлена 

інформація щодо біологічної та фармацевтичної активності екстрактів піретрумів, а 

також окремих біологічно активних речовин (БАР) рослин даного роду, 

експериментально доведено результативність їх використання у медичній практиці 

[Izadi Z., 2010; Magni P., 2012; Rateb M., 2007]. На території України дослідження 

біохімічного складу та практичного використання видів роду Pyrethrum проводились 

лише фрагментарно [Юрчак Л., 2005]. 

Теоретична і практична значущість зазначеної проблеми та її актуальність 

обумовила вибір теми дисертаційної роботи. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконувалась у межах планових державних тем кафедри ботаніки та зоології хіміко-

біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка „Онтогенез рослин, рослинні угруповання в природному і 

трансформованому середовищі: фізіолого-біохімічні, екологічні та історичні аспекти” 

(№ д/р 0105U000752, 2006-2008 рр..), „Фіторізноманіття: морфолого-систематичні, 

цитоембріологічні, фізіолого-біохімічні, екологічні та історичні аспекти” (№ д/р 

0111U004876; 2011-2015 рр..), у виконанні яких особисту участь брав здобувач. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи було з'ясувати 

алелопатичну активність екзометаболітів видів P. parthenium (сорти White Gem, Phlora 

Pleno, Golden Ball, Snowball) та P. сoccineum і встановити роль окремих груп БАР у 

формуванні алелопатичної дії та післядії рослинних виділень, визначити елементний 

склад листків і суцвіть піретрумів. 

Для досягнення цієї мети були поставлені наступні задачі: 

1) встановити особливості росту та розвитку рослин роду Pyrethrum, 

інтродукованих у ґрунтово-кліматичних умовах Західного Лісостепу; 

2) дослідити алелопатичну активність водо- та спирторозчинних ексудатів і 

летких виділень вегетативних та генеративних органів піретрумів дівочого та 

червоного; 

3) визначити вміст інгібіторів у післяжнивних рештках рослин роду Pyrethrum; 

4) проаналізувати динаміку алелопатичної активності ризосферного ґрунту 

P. parthenium і P. сoccineum; 

5) з’ясувати якісний склад ефірних олій піретрумів дівочого та червоного як 

важливих компонентів алелопатичного потенціалу рослин; 

6) визначити вміст окремих груп БАР, що проявляють високу алелопатичну 

активність, у вегетативних і генеративних органах, а також післяжнивних рештках 

P. parthenium і P. сoccineum; 
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7) провести кореляційний аналіз між вмістом інгібіторів у водо-, 

спирторозчинних і летких виділеннях піретрумів та кількістю БАР у досліджуваних 

органах рослин; 

8) оцінити кількісний вміст окремих макро- та мікроелементів у ґрунті, листках 

і суцвіттях рослин досліджуваних видів роду Pyrethrum. 

Об’єкт дослідження – алелопатична активність інтродукованих видів роду 

піретрум (Pyrethrum Zinn.): піретруму дівочого (P. parthenium (L.) Smith.) і піретруму 

червоного (P. сoccineum (Willd.) Worosch.).  

Предмет дослідження – фізіологічні особливості накопичення алелопатично 

активних сполук у вегетативних та генеративних органах P. parthenium і P. сoccineum, 

післяжнивних рештках, нагромадження та перетворення їх у ґрунті. 

Методи дослідження – польові – вирощування рослин в ґрунтово-кліматичних 

умовах регіону дослідження; алелопатичні – визначення алелопатичної активності 

екзометаболітів за допомогою тест-об'єктів; спектрофотометрії – дослідження суми 

фенольних сполук, флавоноїдів; газової хроматографії-мас-спектроскопії – 

дослідження компонентного складу ефірних олій; атомно-адсорбційної 

спектрофотометрії – оцінка вмісту макро- та мікроелементів; титриметричні – 

визначення вмісту вітамінів С і Р, танінів, органічних кислот; методи статистичної 

обробки результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше з’ясовано особливості 

хімічного складу та алелопатичної активності екзометаболітів вегетативних і 

генеративних органів P. parthenium сортів: Whitе Gem, Phlorа Plеno, Golden Ball і 

Snowbal та P. coccineum, інтродукованих у ґрунтово-кліматичних умовах Західного 

Лісостепу. Показано, що вид P. coccineum накопичує значно меншу кількість 

фітоінгібіторів у порівнянні з P. parthenium. Найвищий гальмівний ефект проявляють 

екзометаболіти насіння в період плодоношення, листків і суцвіть протягом вегетації 

P. parthenium.  

Встановлено, що алелопатична активність видів обумовлена кількісним вмістом 

БАР: ефірних олій, фенольних сполук, вітамінів, органічних кислот. Вперше 

визначено компонентний склад ефірних олій листків, суцвіть та насіння піретрумів, 

елементний склад листків і суцвіть рослин, а також динаміку накопичення фенольних 

сполук, вітамінів, органічних кислот протягом вегетації видів P. parthenium і 

P. сoccineum. Показано, що у складі ефірних олій листків, суцвіть і насіння піретруму 

дівочого домінували монотерпеноїди, основними компонентами ідентифіковані 

камфора та хризантенілацетат. P. parthenium, культивований в ґрунтово-кліматичних 

умовах України, належить до камфора/хризантенілацетат хемотипу.  У складі ефірних 

олій насіння P. сoccineum переважали сесквітерпени, листків і суцвіть – їх кисневмісні 

похідні. Домінуючими сполуками листків піретруму червоного ідентифіковано 

спатуленол і камфору, суцвіть – каріофіленоксид і камфору, насіння – β-фарнезен і 

каріофіленоксид. 

Виявлено, що ґрунт після вирощування рослин видів P. parthenium та 

P. coccineum не накопичував інгібіторів, а, навпаки, містив алелопатично активні 

сполуки, що стимулювали ріст проростків при біотестуванні. 
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Практичне значення одержаних результатів. Науково обґрунтовано залежність 

алелопатичної активності вегетативних і генеративних органів досліджуваних видів 

роду Pyrethrum від якісного та кількісного вмісту БАР, а також перспективність 

використання видів P. parthenium та P. сoccineum як алелопатично толерантних 

культур у складі змішаних урбофітоценозів. Показано необхідність вивчення 

фармацевтичної активності досліджуваних рослин з метою застосування їх у клінічній 

фармакології. Запропоновано рекомендації щодо збору рослинної сировини 

піретрумів для фармацевтичних цілей у період максимального вмісту БАР. 

Основні положення і висновки дисертаційної роботи впроваджено на кафедрах 

ботаніки та зоології, загальної біології та методики навчання природничих дисциплін 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка при викладанні курсів „Фізіологія рослин”, „Основи хімічної взаємодії 

рослин”,  „Квітникарство”. 

Особистий внесок здобувача полягає в оволодінні методами досліджень, 

пошуку й опрацюванні літературних джерел, підготовці і проведенні експериментів, 

обґрунтуванні та статистичній обробці експериментальних даних. Результати, які 

викладені у дисертації, отримані здобувачем самостійно. Спільно з науковим 

керівником визначено напрямок і розроблено програму досліджень. Публікації до 

друку підготовлено самостійно й у співавторстві, де автор брав безпосередню участь в 

інтерпретації даних, їх аналізі та написанні статей.  

Апробація результатів досліджень. Основні наукові результати були 

представлені на Міжнародних наукових конференціях „Алелопатія та сучасна 

біологія” (Київ, 2006), „Біологія ХХІ століття: теорія, практика, викладання” 

(Черкаси-Канів, 2007), „Онтогенез рослин у природному та трансформованому 

середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти” (Львів, 2007), Міжнародній 

конференції молодих учених-ботаніків „Актуальні проблеми ботаніки та екології” 

(Київ, 2007), Науково-практичній конференції „Алелопатія та азотфіксація в 

агроекосистемах” (Харків, 2007), ІІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-

конференції „Науковий потенціал України 2008” (Київ, 2008), Міжнародній 

конференції молодих учених „Актуальні проблеми ботаніки та екології” (Кам'янець-

Подільський, 2008), Науковій конференції „Проблеми збереження біорізноманіття в 

природних та техногенно порушених екосистемах” (Кривий Ріг, 2008), І Міжнародній 

науковій конференції студентів, аспірантів та молодих учених „Фундаментальні та 

прикладні дослідження в біології” (Донецьк, 2009), Всеукраїнських наукових 

конференціях „Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації” (Тернопіль, 

2010), „Ботаніка та мікологія: проблеми та перспективи на 2011-2020 роки” (Київ, 

2011), Міжнародній конференції молодих учених „Актуальні проблеми ботаніки та 

екології” (Березне, 2011), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Сучасні 

проблеми біології, екології та хімії” (Запоріжжя, 2012), Международной научно-

практической конференции „Ботанические чтение 2012”  (Ишим, Россия, 2012), 

Міжнародній конференції молодих учених „Актуальні проблеми ботаніки та екології” 

(Ужгород, 2012), ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції „Хімія 

природних сполук” (Тернопіль, 2012), Всеукраїнській науковій конференції з 
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міжнародною участю „Бессерівські природознавчі студії” (Кременець, 2014), The 

international scientific and practical congress „Scientific achievements 2015” (Vienna, 

Austria, 2015).  

Публікації. Основні результати дисертації опубліковані у 29 працях, із них 8 

статей у провідних фахових виданнях, з яких 2 публікації включені до міжнародних 

науково-метричних баз, 18 тез доповідей у матеріалах наукових конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, огляду 

літератури, матеріалів та методів дослідження, результатів дослідження та їх 

обговорення, узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних 

рекомендацій, додатків, списку літературних джерел, що містить 289 найменувань (з 

них 101 – латиницею). Робота викладена на 155 сторінках, ілюстровано 15 таблицями 

і 33 рисунками.  
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

Матеріали та методи дослідження 

Польові досліди закладали згідно загальноприйнятої методики [Доспехов Б., 

1985] в ґрунтово-кліматичних умовах Західного Лісостепу України протягом 2006-

2013 рр.. на науково-дослідних ділянках Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, на відкритій сонячній ділянці, в 

екологічно вирівняних умовах на загальному агротехнічному фоні, без застосування 

добрив. Площа облікових ділянок становила 4 м
2
, повторність трикратна. Ґрунти 

дослідних ділянок – сірі лісові, середньо-родючі (вміст гумусу – 2,5-3,0 %). 

Попередник – озима пшениця.  

Насіння піретрумів дівочого і червоного отримали у відділі квітниково-

декоративних культур Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН 

України. Рослини вирощували розсадним методом. Посів проводився 9-12 березня 

при нормі висіву 1,0 г на 1м
2
 у розсадні горщики. 20-24 травня рослини 

висаджувалися у відкритий ґрунт широкорядним способом. Відстань між рядками 

становила 45 см, у рядку між рослинами – 20-25 см для високорослих форм та 10-15 

см для низькорослих. Спостереження за сезонним циклом росту та розвитку рослин 

проводили на 30 модельних особинах за Б. Доспеховим. 

Алелопатичну активність водо-, спирторозчинних екстрактів і летких виділень 

рослинного матеріалу, післяжнивних решток та ґрунту визначали методом біотестів 

[Гродзинський А., 1973]. Як тест-об’єкти використовувалися однодобові проростки 

пшениці м’якої (Triticum aestivum L.) сорту Перлина Лісостепу та крес-салату 

(Lupidium sativum L.). 

Суму фенольних сполук визначали спектрофотометричним методом, що 

ґрунтується  на  їх  окисненні  реактивом  Фоліна-Чокальте [Александрова Л., 

Осипова В., 1985], флавоноїдів – на основі взаємодії з хлоридом алюмінію 

[Кушманова О., Ивченко Г., 1983]. Вміст танінів встановлювали титриметрично 

шляхом окиснення їх перманганатом калію в присутності індигосульфокислоти 

[Комарова М., 1998]. Кількісний вміст вітаміну Р визначали методом 

перманганатометрії, вітаміни групи С – за реакцією Тільманса [Кушманова О., 
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Ивченко Г., 1983], органічні кислоти – титриметрично [Авксентьєва О., 2006]. 

Дослідження компонентного складу ефірних олій проводили методом газової 

хроматографії-мас-спектроскопії [Ткачев А., 2008]. Вміст макро- та мікроелементів 

визначали методом атомно-адсорбційної спектрофотометрії [Булигін С., 1999]. 

Ступінь нагромадження елементів рослинами розраховували за коефіцієнтами 

біологічного накопичення (КБН). 

Статистичну обробку експериментальних даних проводили [Кучеренко М. та 

ін., 2001; Лакін Г., 1990], використовуючи пакет програм MS Excel 2000 та Origin 6 

для Windows XP і 2007.  
 

Результати дослідження та їх обговорення 
 

Алелопатичні особливості видів P. parthenium і P. сoccineum 
 

Особливості росту та розвитку піретрумів, інтродукованих у ґрунтово-

кліматичних умовах Західного Лісостепу. Досліджено, що інтродукція видів 

P. parthenium і P. сoccineum у ґрунтово-кліматичні умови Західного Лісостепу була 

успішною, рослини активно вегетували, проходили повний цикл розвитку, формували 

життєздатне насіння. Підтверджені важливі еколого-біологічні особливості рослин: 

невибагливість до ґрунтів, посухостійкість, теплолюбність. Піретрум дівочий 

характеризувався як світлолюбна, п. червоний – як тіньовитривала культури. 

Встановлено, що рослини роду Pyrethrum відносяться до культур з довгим періодом 

вегетації.  

Динаміка алелопатичної активності вегетативних і генеративних органів 

деяких видів роду Pyrethrum. Екстракти вегетативних і генеративних органів 

піретрумів відзначались різною алелопатичною активністю. Найвищий 

алелопатичний вплив виявили екзометаболіти листків та суцвіть, найнижчий – 

коренів, проміжний – стебел рослин (рис. 1). Так, у фазі цвітіння водорозчинні 

виділення листків (розведення 1:10) загальмовували ріст корінців крес-салату на 56,7 

(Phlora Pleno) – 60,3 (Snowball), суцвіть – на 48,6 (P. сoccineum) – 69,6 % (Phlora 

Pleno) порівняно з проростками, вирощеними на дистильованій воді. 
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Рис. 1. Алелопатична активність водо- (А) і спирторозчинних виділень (Б)  

вегетативних і генеративних органів видів роду Pyrethrum. Фаза росту і розвитку – 

цвітіння, біотест – корінці крес-салату (розведення 1:10) 
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Тест-об’єкти 

Спирторозчинні сполуки суцвіть P. parthenium інгібували ростові процеси тест-

об'єктів на 60,6 (Whitе Gem,) – 81,3 (Phlora Pleno), P. сoccineum – лише на 49,1 % 

порівняно   з   контролем   (розведення 1:10).  При зменшенні  концентрації 

інгібуючий   вплив  екстрактів   суцвіть   і   листків   дещо   послаблювався,  коренів  –  

практично знівельовувався. 

Показано, що найвищу   

алелопатичну активність проявили   

леткі виділення P. parthenium під час 

бутонізації-цвітіння рослин (рис. 2). 

Так, леткі алелопатично активні 

сполуки листків загальмовували ріст 

корінців крес-салату на 25,6 

(Snowball) – 49,9 (Whitе Gem); суцвіть 

– 49,0 (Snowball) – 61,4 % (Phlora 

Pleno) порівняно з контролем. Леткі 

виділення P. coccineum достовірно не 

впливали на ростові процеси біотесту.  
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Рис. 2. Алелопатична активність  

летких виділень рослин видів роду Pyrethrum. 

Фаза росту і розвитку – цвітіння, біотест – 

корінці крес-салату 

Алелопатична активність насіння видів P. parthenium та P. сoccineum. 

Алелопатично  активні сполуки  насіння  піретруму  дівочого  істотно  

загальмовували  ріст   проростків   усіх   тест-об’єктів   (рис.  3).   За розведення   1:10  

водні  екстракти насіння  P. parthenium  інгібували  ростові  процеси  проростків  

пшениці   та   крес-салату   відповідно   на   59,6   (Whitе  Gem)   –   85,5  (Phlora  

Pleno)  та  54,7  (Snowball)  – 88,8 %  (Golden  Ball);  P. сoccineum  –  на  20,7 та  28,2  %  

по  відношенню  до контролю. 

А 

0

20

40

60

80

100

White Gem Phlora

Pleno

Golden Ball Snowball

P. parthenium P.

coccineum

%
  
п

о
 в

ід
н

о
ш

е
н

н
ю

 д
о

 к
о

н
т
р

о
л

ю

 

Б 

0

20

40

60

80

100

White Gem Phlora

Pleno

Golden Ball Snowball

P. parthenium P.

coccineum

%
  
п

о
 в

ід
н

о
ш

е
н

н
ю

 д
о

 к
о

н
т
р

о
л

ю

корінці пшениці колеоптилі пшениці корінці крес-салату

 

Рис. 3. Алелопатична активність водо- (А) та спирторозчинних виділень (Б)                

насіння видів роду Pyrethrum (розведення 1:10) 

Спирторозчинні  виділення  насіння  піретруму  дівочого  містили більші 

кількості фітоінгібіторів, що зумовлено екстракцією фенольних сполук та терпеноїдів. 

За  розведення  1:10  довжина  корінців  пшениці  становила  7,8  (Phlora Pleno)  –  

17,6 (Whitе Gem),  крес-салату  –  14,2   (Golden Ball)  –  25,9 %  (Whitе  Gem)    у 
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порівнянні з контролем. Вміст алелопатично активних сполук у насінні P. сoccineum 

був незначним.  

Серед досліджуваних органів насіння містило найвищі кількості летких 

фітоінгібіторів. Ріст проростків пшениці найістотніше сповільнювався під впливом 

виділень насіння Golden Ball і Snowball, крес-салату – Golden Ball і Whitе Gem. Леткі 

сполуки насіння піретруму червоного незначно загальмовували ростові процеси 

корінців пшениці й індиферентно впливали на інші біотести. 

Післяжнивні рештки піретрумів як джерело алелопатично активних сполук. 

Рештки рослин роду Pyrethrum нагромаджували значні кількості алелопатично 

активних сполук (рис. 4). За максимальної концентрації водорозчинні виділення 

надземної маси загальмовували ріст корінців пшениці на 44,3 (P. сoccineum) – 72,5 

(Whitе Gem); колеоптилів – 23,3 (P. сoccineum) – 62,1 % (Golden Ball) порівняно з 

контролем. Довжина корінців пшениці за дії екстрактів кореневих решток становила 

56,5 (Golden Ball) – 90,0 % (Whitе Gem) у порівнянні з проростками, вирощеними на 

дистильованій воді.  
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Рис. 4. Алелопатична активність водо- (А) і спирторозчинних виділень (Б)               

післяжнивних решток піретрумів (біотест – корінці пшениці, розведення 1:10) 

Спирторозчинні виділення надземної маси містили менше фітоінгібіторів, 

кореневих решток – більше алелопатично активних сполук у порівнянні із водними 

екстрактами. Під впливом екстрактів надземної маси P. parthenium (розведення 1:10) 

ріст корінців пшениці загальмовувався відповідно на 53,0 (Whitе Gem) – 72,4 % 

(Phlora Pleno) порівняно контролем. Приріст біотестів під впливом ексудатів 

надземних решток P. сoccineum становив 55,3 (корінці пшениці) – 75,8 % (колеоптилі 

пшениці) по відношенню до контролю. 

Кореневі рештки нагромаджували значні кількості спирторозчинних 

алелопатично активних сполук, а гальмівна дія екстрактів Golden Ball та Phlora Pleno 

навіть була вищою у порівнянні з надземною масою. За розведення 1:10 ростові 

процеси   корінців   пшениці   загальмовувались  на  43,2  (Snowball)  –  84,0  %  

(Phlora  Pleno).  

Алелопатична активність ризосферного ґрунту рослин видів P. parthenium та 

P. сoccineum. Згідно методу прямого біотестування встановлено два піки 

алелопатичної  активності  ризосферного  ґрунту.  Перший  припадав  на  фазу 

бутонізації   рослин   і   характеризувався   накопиченням   у  ґрунті  
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рістстимулюючих речовин. Так, довжина корінців пшениці була вищою на 15,9 

(Phlora Pleno) – 26,8 (Snowball); корінців крес-салату – 8,5 (Golden Ball) – 27,4 % 

(Whitе Gem) порівняно з контрольними проростками, вирощеними на паровому ґрунті. 

Другий пік алелопатичної активності ризосферного ґрунту, зумовлений 

збільшенням рівня фітоінгібіторів у ньому, припадав на період цвітіння рослин. 

Довжина корінців пшениці, вирощених на ризосферному ґрунті піретрумів, складала 

77,5 (Phlora Pleno) – 90,9 (Golden Ball); корінців крес-салату – 88,8 (Phlora Pleno) – 

94,0 % (Golden Ball) порівняно з контролем. 

З метою діагностики розвитку процесів ґрунтовтоми досліджено алелопатичну 

активність ризосферного ґрунту в кінці вегетації рослин. Встановлено, що ґрунт після 

вирощування піретрумів містив речовини, що стимулювали ростові процеси 

проростків біотестів.  

Загалом виявлено, що рослини роду Pyrethrum продукують у навколишнє 

середовище певну кількість алелопатично активних сполук різної хімічної природи. В 

сукупності прижиттєві та посмертні виділення піретрумів формують сприятливе 

алелопатичне середовище із помірним (P. parthenium) та низьким (P. сoccineum) 

вмістом колінів.  

 

Динаміка накопичення біологічно активних сполук  

рослинами роду Pyrethrum 

 

Важливим завданням фізіолого-біохімічних досліджень є вивчення ролі БАР у 

формуванні алелопатичного потенціалу рослин. Е. Райс (1984), Л. Юрчак (2005), 

Індерджіт (1995) дослідили, що алелопатична активність рослин визначається 

комплексною дією різних груп БАР, основні з яких – це терпеноїди, фенольні 

сполуки, органічні кислоти. 

Дослідження компонентного складу ефірних олій рослин видів  P. parthenium 

та P. сoccineum. Досліджувані види накопичували різну кількість ефірних олій. 

Високим вмістом сполук відзначалися листки – 0,43 (White  Gem) – 1,48 %  (Phlora 

Pleno); суцвіття – 0,43 (Snowball) – 0,95 % (Phlora Pleno); насіння піретруму дівочого 

– 0,18 (Golden Ball) – 0,90 % сухої речовини (Phora Pleno). Вміст ефірних олій у 

зразках піретруму червоного був нижчим – 0,10 (насіння) – 0,14 % (листки).  

У складі ефірних олій листків, суцвіть і насіння P. parthenium домінували 

монотерпеноїди, основними сполуками усіх зразків визначено камфору та 

хризантенілацетат. Це дозволяє стверджувати, що піретрум дівочий, культивований у 

ґрунтово-кліматичних умовах України, належить до камфора/хризантенілацетат 

хемотипу.  

Основну частку ефірних олій суцвіть P. parthenium становили оксигеновмісні 

монотерпеноїди (88,8 – 93,0 % від загальної кількості), найважливішими 

компонентами були камфора, хризантенілацетат, борнілацетат і каріофіленоксид (рис. 

5). Ефірні олії суцвіть сорту Golden Ball також містили значну кількість бензил 2- і 

бензил 3-метилбутиратів та цис-карвеолу; Phlora Pleno – борнеолу та каріофілла-

4(12),8(13)-дієн-5-олу; Snowball – каріофілла-4(12),8(13)-дієн-5-олу.  
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У складі ефірних олій суцвіть P. сoccineum переважали оксигеновмісні 

сесквітерпеноїди, їх вміст становив відповідно 47,1 % від загальної кількості. 

Основними сполуками ідентифіковано каріофіленоксид, камфору, фурфурол, 

хризантемову кислоту, хризантенілацетат. Ефірні олії листків та насіння піретруму 

червоного містили інші домінуючі компоненти – відповідно спатуленол і камфору; β-

фарнезен і каріофіленоксид. 

0 10 20 30 40 50 60
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Snowball

% від загального вмісту ефірної олії

* 
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*
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Рис. 5. Вміст основних компонентів ефірних олій  

(більше 1 % від загального) у суцвіттях рослин роду Pyrethrum  
Примітка: * – сполука не ідентифікована 

При дослідженні летких виділень суцвіть виявлено стійку позитивну кореляцію 

між відсотком інгібування ростових процесів біотестів та загальним вмістом ефірних 

олій (p=0,05; n=15; r=0,64 – 0,91), а також камфори (r=0,66 – 0,93), хризантенілацетату 

(r=0,65 – 0,91). Аналіз летких виділень насіння показав наявність слабкої кореляції 

між кількістю алелопатично активних сполук і загальним вмістом ефірних олій; проте 

виявлено стійкий зв’язок між кількістю фітоінгібіторів та вмістом камфори (r=0,60 – 

0,75), хризантенілацетату (r=0,61 – 0,80). Поряд з тим, виявлена слабка кореляція між 

кількістю фітоінгібіторів і терпеноїдів у листках (r= -0,31 – 0,25). Отже, терпеноїди, в 

основному, були основними компонентами летких виділень суцвіть та насіння 

піретрумів. 

Динаміка накопичення фенольних сполук у вегетативних і генеративних 

органах рослин роду Pyrethrum. Вміст фенольних сполук у вегетативних і 
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генеративних органах піретрумів протягом вегетації збільшувався та досягав 

максимуму  у  фазі  цвітіння  (рис. 6). Серед досліджуваних зразків найбільше 

речовин  фенольної  природи  накопичували  листки  та  корені Snowball, стебла 

Phlora Pleno,  суцвіття  Golden Ball  і  White Gem.  Найменше  речовин містили 

вегетативні та генеративні органи P. сoccineum, що впливало на рівень їх 

алелопатичної  активності.  
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Рис. 6. Динаміка накопичення фенольних сполук у листках (А) і суцвіттях (Б)                   

видів роду Pyrethrum 

На основі даних кореляційного аналізу виявлена стійка пряма кореляція між 

сумарним вмістом фенольних сполук і водорозчинних алелопатично активних 

речовин у листках (р=0,05, n=60, r=0,33 – 0,51), стеблах (r=0,32 – 0,61) та коренях 

рослин (r=0,37 – 0,68). З’ясовано, що вміст фенолів істотно корелював з кількістю 

фітоінгібіторів етанольних екстрактів суцвіть (r=0,27 – 0,48) і стебел (r=0,39 – 0,66), 

дещо менше – листків (r=0,27 – 0,36).  

Максимум накопичення флавоноїдів припадав на період бутонізації-цвітіння 

рослин. Так, вміст досліджуваних речовин у листках P. parthenium становив 

відповідно 328,4±14,6 (Snowball) – 363,1±13,5 (Phlora Pleno) і 309,8±12,7 (Snowball) – 

370,8±14,7 мг/100 г сухої речовини (White Gem). Кількість флавоноїдів у суцвіттях 

була дещо нижчою й досягала максимуму під час цвітіння піретрумів – 225,0±8,4 

(Snowball) – 282,1±10,7 мг/100 г (White Gem) мг/100 г сухої речовини.  

Встановлено, що вміст флавоноїдів прямо корелював з алелопатичною 

активністю надземних органів піретрумів та зворотно – з кількістю інгібіторів у 

коренях рослин. Істотні прямі кореляційні взаємозв’язки виявлено між вмістом 

сполук і гальмівною дією водорозчинних виділень листків протягом вегетації (p=0,05; 

n=60; r=0,26 – 0,66), стебел у фазі початок вегетації (n=15; r=0,64 – 0,98), суцвіть під 

час плодоношення (r=0,58 – 0,96). Також встановлена значна залежність між вмістом 

фітоінгібіторів етанольних екстрактів і флавоноїдів для листків під час цвітіння 

(r=0,71 – 0,99) та суцвіть у період цвітіння-плодоношення (r=0,62 – 0,89 і 0,75 – 0,99).  

Пік накопичення дубильних речовин у вегетативних і генеративних органах 

піретрумів припадав на початкові фази вегетації рослин. Так, листки піретруму 
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дівочого у фазі початок вегетації накопичували 368,2±47,0 (White Gem) – 473,1±52,4 

мг/100 г танінів (Phlora Pleno). Протягом онтогенезу рослин кількість сполук у 

листках поступово зменшувалась і під час плодоношення складала 17,5 (White Gem) – 

57,1 % (P. сoccineum) порівняно з початковим вмістом. 

Виявлено наявність стійкої прямої кореляції між вмістом алелопатично активних 

сполук водних екстрактів і танінів, що набувала особливо стійких значень для 

екзометаболітів стебел у фазах початок вегетації та бутонізації (p=0,05; n=15, r=0,56 – 

0,90), суцвіть під час цвітіння-плодоношення (r=0,56 – 0,95) та листків на початку 

вегетації (r=0,70 – 0,84). Поряд з тим, виявлено наявність стійкої оберненої залежності 

між вмістом інгібіторів і дубильних речовин у коренях (n=60, r=-0,46 – -0,58).  

Досліджено, що листки та суцвіття містили найбільші кількості біофлавоноїдів. 

Пік накопичення сполук у листках припадав на фазу початок вегетації, їх кількість 

становила 3,58±0,06 (White Gem, Snowball) – 4,16±0,04 (Phlora Pleno) для піретруму 

дівочого та 2,56±0,03 мг/100 г сухої речовини для піретруму червоного. Максимум 

накопичення вітамінів групи Р у суцвіттях виявлено у фазі цвітіння, їх кількість 

складала 3,54±0,06 (Golden Ball) – 4,07±0,09 мг/100 г сухої речовини (Phlora Pleno).  

Встановлено наявність стійких кореляційних залежностей між вмістом 

біофлавоноїдів та алелопатично активних сполук водних екстрактів вегетативних і 

генеративних органів піретрумів у фазі початок вегетації (р=0,05; n=15; r=0,62 – 0,99) 

та спирторозчинних виділень рослин під час цвітіння  (r=0,56 – 0,97).  Поряд з тим, 

вміст біофлавоноїдів обернено корелював з кількістю інгібіторів під час 

плодоношення рослин, що набувало найбільш стійких значень для стебел і коренів 

(r=-0,62 – -0,97).  

Сумарний вміст фенольних сполук у насінні піретрумів був нижчим (в 5-30 раз) 

порівняно з метаболічно активними органами рослин. Найвищі кількості фенольних 

сполук, флавоноїдів накопичувало насіння рослин сорту Snowball (188,9±3,6 і 87,1±2,7 

мг/100 г сухої речовини відповідно). Вміст танінів був найвищий у насінні White Gem 

– 403,0±12,7 мг/100 г. Встановлено наявність зворотної кореляції між вмістом 

фенольних сполук і відсотком гальмування ростових процесів біотестів за дії 

екзометаболітів насіння P. parthenium (р=0,05; n=12; r=-0,60 – -0,91).  

Значну кількість фенольних 

сполук накопичували надземні 

рештки  рослин (рис. 7), їх вміст 

прямо корелював із кількістю 

фітоінгібіторів (r=0,59 – 0,96). 

Найбільше речовин накопичувала 

надземна маса Golden Ball – 

877,4±50,6 мг/100 г. Вміст фенолів 

в інших зразках становив 78,2 

(Snowball) – 88,6 % (Phlora Pleno) 

порівняно з Golden Ball.  
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Рис. 7. Вміст фенольних сполук у надземних 

рештках рослин видів роду Pyrethrum 
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Отже, алелопатична активність водо- та спирторозчинних виділень вегетативних і 

генеративних органів, а також післяжнивних решток піретрумів визначалася, в 

основному, вмістом фенольних сполук.  

Накопичення органічних кислот рослинами роду Pyrethrum. Показано 

інтенсивне накопичення органічних кислот для усіх органів рослин у процесі їх 

вегетації (рис. 8). Зокрема, вміст сполук у листках і суцвіттях був максимальним у 

фазі плодоношення. Встановлено наявність прямої кореляції між сумарним вмістом 

досліджуваних речовин й інгібіторів, що набувало найвищих значень при дослідженні 

водо- та спирторозчинних виділень суцвіть (n=45; r=0,31 – 0,49).  
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Рис. 8. Динаміка накопичення органічних кислот у листках (А) і суцвіттях (Б) 

 рослин видів роду Pyrethrum 

Післяжнивні рештки також містили значні кількості органічних кислот, що 

визначало їх високу алелопатичну активність. Виявлено пряму залежність між 

накопиченням органічних кислот і відсотком гальмування ростових процесів тест-

об'єктів екстрактами надземної маси піретрумів (р=0,05; n=15; r=0,59 – 0,94) та 

обернену – кореневих решток (r=-0,59 – -0,90). 

Найбільшу кількість вітамінів групи С накопичували листки піретрумів. Так, у 

фазі початок вегетації вміст сполук для рослин виду P. parthenium становив 

67,70±1,58 (Phlora Pleno) – 72,26±1,46 мг/100 г повітряно сухої речовини (White Gem). 

Суцвіття піретрумів накопичували значні кількості вітамінів групи С під час 

бутонізації рослин – 31,35±0,38 (P. сoccineum) – 40,22±1,39 мг/100 г повітряно сухої 

речовини (Phlora Pleno).  

Вміст вітамінів групи С прямо корелював з показниками алелопатичної 

активності водорозчинних виділень коренів у фазах початок вегетації та цвітіння 

(p=0,05; n=15; r=0,80 – 0,95 і 0,59 – 0,98), стебел під час цвітіння (r=0,57 – 0,97), 

суцвіть у період плодоношення (r=0,58 – 0,99). 

На  основі  отриманих  даних  показано, що рослини роду Pyrethrum, 

культивовані в ґрунтово-кліматичних умовах Західного Лісостепу, накопичують 

різноманітні  групи БАР,  якісний  склад і кількісний вміст яких динамічно 

змінювався протягом онтогенезу рослин. Фізіологічно активні сполуки піретрумів 

ініціюють створення алелопатичного середовища з моменту проростання насіння, 

забезпечують його динамічну взаємодію з факторами навколишнього середовища 
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впродовж усього періоду вегетації рослин, а також беруть участь у алелопатичній 

післядії за умов припинення життєдіяльності рослин.  

 

Вміст макро- та мікроелементів у ґрунті та рослинах видів P. parthenium і 

P. сoccineum 

 

Елементний склад ґрунту регіону дослідження. Алелопатична активність 

рослин залежить від вмісту БАР, складовими яких виступають макро- та 

мікроелементи. За результатами дослідження виявлено, що сірий лісовий паровий 

ґрунт Кременецького горбогір’я на фоні слабокислого середовища відзначається 

високим вмістом Mg, Ca, Zn; значним – Na, Fe, Cu, Pb, Ni, Cd та низькою 

концентрацією рухомих форм К, Mn і Co.  

Вміст деяких макроелементів у рослинах видів P. parthenium та P. сoccineum. 

Макроелементи беруть безпосередню або опосередковану участь у метаболізмі 

окремих класів БАР, впливаючи на ступінь накопичення останніх у складі рослинної 

сировини. На основі аналізу коефіцієнтів біологічного накопичення (КБН) з’ясовано, 

що піретруми акумулюють високі кількості К і низькі – Mg. Для інших 

макроелементів КБН були нижчими або наближалися (Fe) до 1, що підтверджує 

достатню їх кількість у ґрунті.  

Особливості розподілу деяких мікроелементів у листках і суцвіттях 

піретрумів дівочого та червоного. Концентрація мікроелементів у досліджуваних 

зразках залежала від видових і сортових особливостей рослин, топографії органів, 

метаболічних функцій окремих металів. Найвищі показники КБН виявлено для Zn, а 

для інших мікроелементів наближалися або незначно перевищували 1 (Mn). 

Кореляційні зв’язки між вмістом макро- та мікроелементів у листках і 

суцвіттях досліджуваних видів. На основі аналізу міжелементних співвідношень 

показано наявність значної кореляції між накопиченням у листках К-Mg, К-Со, Ni-Pb; 

в суцвіттях Ca-Mg, Mg-Cd, Fe-Zn, Zn-Ni і Cu-Cd; а також Са, Cu і Cd у ряді листки-

суцвіття (табл. 1). 

Отже, алелопатичний потенціал досліджуваних видів обумовлений якісним та 

кількісним складом екзометаболітів, що динамічно змінювався протягом 

вегетаційного періоду у відповідь на онтогенетичні особливості рослинного організму 

та вплив факторів навколишнього середовища. Алелопатична активність вегетативних 

і генеративних органів рослин роду Pyrethrum зумовлена комплексною дією 

різноманітних БАР, провідну роль відіграють фенольні сполуки, терпеноїди, органічні 

кислоти. Піретруми дівочий та червоний, культивовані в ґрунтово-кліматичних 

умовах Західного Лісостепу, накопичують значні кількості БАР, важливих макро- та 

мікроелементів, що створює підстави для проведення досліджень їх фармакологічної 

активності й створення нових лікарських препаратів на цій основі.  
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Таблиця 1 

Кореляційні зв’язки між вмістом макро- та мікроелементів 

у листках і суцвіттях рослин роду Pyrethrum 

Ме Ca K Na Mg Fe Zn Cu Mn Co Ni Pb Cd 

Листки (n=15) 

Ca \ +* ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  -** 

K    +* \ ○   +*** ○  ○ ○ +*** +*** ○  ○ ○ 

Na ○ ○ \  ○ ○  -** ○   ○  ○ ○  ○ ○ 

Mg ○ +*** ○ \ ○ ○ ○ +*** +*** +* +* ○ 

Fe ○ ○ ○ ○ \ ○ ○    +* ○ +* +** ○ 

Zn ○ ○  -** ○ ○ \  +**   ○ ○ +* ○ +* 

Cu ○ ○ ○ ○ ○  +** \   ○ ○ +* ○ +** 

Mn ○ +*** ○ +***   +* ○ ○ \ +** ○ +* ○ 

Co ○ +*** ○ +***   ○ ○ ○   +** \ ○ ○ ○ 

Ni ○ ○ ○ +*   +*  +*   +* ○ ○ \ +***  +** 

Pb ○ ○ ○ +*   +** ○ ○   +*  ○ +*** \  +** 

Cd   -** ○ ○ ○ ○  +*  +**   ○  ○ +** +** \ 

Суцвіття (n=15) 

Ca \ ○ ○  +*** +** +** -*** ○ ○ +** +* +*** 

K    ○ \ ○ ○ ○ ○ ○ ○ +** ○ ○    ○ 

Na    ○ ○ \ ○ ○ ○ ○ +** ○ ○ -* ○ 

Mg +*** ○ ○ \ ○ +* -*** ○ ○ +* ○ +*** 

Fe    +** ○ ○   ○ \ +*** ○ ○ +** +** +*** ○ 

Zn    +** ○ ○ +* +*** \ ○ ○ +** +*** +* +* 

Cu -*** ○ ○ -*** ○  ○ \ ○ ○ ○ ○ -*** 

Mn    ○ ○ +** ○ ○ ○ ○ \ ○ ○  ○ + 

Co    ○ +** ○   ○ +** +** ○ ○ \ +** +* ○ 

Ni     +** ○ ○ +* +** +*** ○ ○ +** \ +* +* 

Pb     +* ○ -*   ○   +*** +* ○ ○ +* +* \ ○ 

Cd +*** ○ ○ +***   ○ +* -***    +* ○ +* ○ \ 

Ме (листки)-Ме (суцвіття) 

Ме -*** ○ ○ ○ ○ ○ -** ○ -** ○ ○ +*** 

Примітка: „+” – прямий зв'язок; „-” – непрямий зв'язок; ○ – достовірного зв’язка не 

виявлено; * – рівень значущості р≤0,1;  ** – р≤0,05; *** – р≤0,01.  

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вперше досліджено динаміку накопичення окремих груп 

біологічно активних сполук у вегетативних і генеративних органах, післяжнивних 

рештках видів роду Pyrethrum, встановлена участь цих речовин у формуванні 

алелопатичного потенціалу рослин і ризосферного ґрунту впродовж вегетаційного 

періоду та після його завершення, визначено особливості елементного складу листків 

і суцвіть піретрумів. 

1. Види P. parthenium та P. сoccineum успішно інтродуковані в ґрунтово-

кліматичних умовах Західного Лісостепу, культури проходять повний цикл розвитку і 

формують життєздатне насіння. Піретруми створюють сприятливий алелопатичний 

режим і не викликають розвиток ґрунтовтоми.  
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2. За вмістом фітоінгібіторів у водних, спирторозчинних і летких виділеннях 

вегетативні та генеративні органи P. parthenium і P. сoccineum розташовуються 

наступним чином: насіння>листки>суцвіття>стебла>корені. Пік алелопатичної 

активності листків припадає на початок вегетації та цвітіння, суцвіть – цвітіння-

плодоношення. Піретрум дівочий накопичує більше фітоінгібіторів, ніж піретрумом 

червоним, тоді як найвищу алелопатичну активність виявляють водорозчинні 

виділення сортів Phlora Pleno і Snowball, спирторозчинні екстракти Whitе Gem, Golden 

Ball та Phlora Pleno, леткі сполуки Snowball і Whitе Gem. Значний вміст 

фітоінгібіторів виявлено у водних екстрактах післяжнивних решток Snowball і Golden 

Ball, спиртових витяжках Golden Ball та Phlora Pleno.  

3. Показано, що алелопатична активність ризосферного ґрунту піретрумів зростає 

впродовж вегетації рослин, максимальні значення виявлено під час бутонізації-

цвітіння. У фазу плодоношення вміст інгібіторів у ґрунті різко зменшується, а після 

припинення вегетації кількість алелопатично активних сполук є мінімальною, що 

характеризує піретруми як культури відповідно з помірним (P. parthenium) і низьким 

рівнем алелопатичної активності (P. сoccineum).  

4. Рослини P. parthenium і P. сoccineum акумулюють значні кількості біологічно 

активних сполук, кількість яких зростає у ряді корені-стебла-насіння-суцвіття-листки. 

Пік накопичення припадає на початок вегетації (вітаміни), бутонізацію (флавоноїди, 

таніни), цвітіння (ефірні олії, сумарний вміст фенольних сполук, флавоноїди), 

плодоношення (органічні кислоти). Високий вміст фенольних сполук, біофлавоноїдів 

і органічних кислот виявлено також у надземних рештках.  

5. Встановлено, що алелопатична активність летких виділень піретрумів 

обумовлена вмістом ефірних олій. У складі ефірних олій листків, суцвіть і насіння 

P. parthenium  переважають  монотерпеноїди,  зокрема  камфора  та 

хризантенілацетат; насіння P. сoccineum – сесквітерпени, листків і суцвіть – їх 

кисневмісні похідні. Домінуючими  сполуками  листків  піретруму  червоного  є  

спатуленол  і  камфора, суцвіть  –  каріофіленоксид  і  камфора, насіння  –  β-фарнезен  

і  каріофіленоксид. 

6. Виявлено, що піретруми накопичують значні кількості фенольних сполук 

(максимум у листках та суцвіттях), за вмістом яких досліджувані зразки 

розташовуються  в наступній  послідовності: Snowball, Phlora Pleno, Golden Ball, 

White Gem, P. сoccineum та Golden Ball, White Gem, Snowball, Phlora Pleno,  

P. сoccineum. Найбільше флавоноїдів накопичують листки та суцвіття піретруму 

дівочого під час цвітіння-бутонізації (309,8 – 370,8 і 225,0 – 282,1 мг/100 г сухої 

речовини), танінів – на початкових етапах вегетації (368,2 – 473,1 і 256,4 – 451,3 

мг/100 г), вітамінів групи Р – у фазах початок вегетації та бутонізації (3,58 – 4,16 і 

3,54 – 4,07 мг/100 г). 

7. Листки рослин роду Pyrethrum акумулюють найбільші кількості вітамінів 

групи  С –  56,76  (P. сoccineum) – 72,26 мг/100 г повітряно сухої речовини (White 

Gem) на  початку  вегетації,  органічних  кислот  –  під  час  цвітіння-плодоношення  

(289,2 – 374,5 мг/100 г сухої речовини). Значну кількість органічних кислот 
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накопичують також суцвіття – (224,7 – 313,4), насіння (259,7 – 297,5) та надземна маса 

післяжнивних решток (194,7 – 304,3 мг/100 г сухої речовини).  

8. Визначено, що алелопатичний потенціал досліджуваних рослин визначається 

комплексною дією біологічно активних сполук різної хімічної природи. На основі 

кореляційного аналізу доведено, що інгібуючий вплив водорозчинних виділень 

рослин обумовлений наявністю фенольних сполук та органічних кислот; 

спирторозчинних ексудатів – фенолів, летких виділень – ефірних олій.  У складі 

вегетативних органів піретрумів домінували інгібітори фенольної природи; суцвіть та 

насіння – терпеноїди та органічні кислоти. Стимулююча дія екзометаболітів коренів 

спричинена наявністю флавоноїдів і танінів. 

9. Досліджено видові та сортові особливості елементного складу листків і суцвіть 

піретрумів. Найвищі концентрації більшості елементів містять рослини P. parthenium 

сорту White Gem та P. сoccineum. Суцвіття накопичують значні кількості К, Mg, Co, 

Pb і Cd, листки – К та Na. Розраховано коефіцієнти біологічного накопичення 

елементів, найвищі значення характерні для К (32,1 – 105,3), найнижчі – для Mg (2-

8*10
-4

).  

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Рекомендуємо вирощувати досліджувані сорти P. parthenium і P. сoccineum у 

складі квітниково-декоративних насаджень як культури з помірним та низьким рівнем 

алелопатичної активності.  

2. З метою використання у медицині та кулінарії збір рослинної сировини видів 

роду Pyrethrum пропонуємо проводити у фазу бутонізації – початок цвітіння рослин 

під час максимального накопичення біологічно активних сполук (фенольних сполук, 

флавоноїдів, ефірних олій).  

3. На основі даних біохімічного аналізу рослинної сировини P. parthenium, що є 

офіціальною рослиною багатьох країн світу та має широкий спектр використання у 

народній медицині, рекомендуємо провести її подальше фармакологічне дослідження 

з метою внесення виду до Фармакопеї України. 
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Гурська О. В. Алелопатична  активність  видів роду Pyrethrum Zinn.  –  

На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2016. 

Дисертація присвячена дослідженню алелопатичної активності 

екзометаболітів  вегетативних  і  генеративних органів,   післяжнивних решток   

та ризосферного ґрунту  видів  P. parthenium (L.)  Smith  (сорти  White Gem,  

Phlora Pleno, Golden Ball, Snowball) та P. сoccineum (Willd.) Worosch. і 

встановленню  ролі окремих груп БАР  у формуванні  алелопатичної дії та 
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післядії рослинних виділень, визначенню елементного складу листків і суцвіть 

піретрумів. 

Вперше  оцінено алелопатичну активність екзометаболітів піретруму 

дівочого і червоного протягом вегетаційного  періоду.  Показано, що 

P. parthenium  накопичує  більше фітоінгібіторів порівняно  з P. сoccineum, а 

серед  сортів  піретруму  дівочого  найвищу  алелопатичну  активність 

проявляють водорозчинні виділення Phlora Pleno і Snowball, спирторозчинні 

екстракти  Whitе Gem,  Golden Ball  і  Phlora Pleno,  леткі  сполуки Snowball і 

Whitе Gem. 

Встановлено, що алелопатична активність видів роду Pyrethrum обумовлена 

якісним і кількісним вмістом біологічно активних сполук (терпеноїдів, фенольних 

сполук, вітамінів, органічних кислот), а також залежить від кількості макро- та 

мікроелементів у листках та суцвіттях рослин. Вперше визначено компонентний 

склад ефірних олій листків, суцвіть і насіння P. parthenium та P. coccineum, 

інтродукованих на території України. Пік накопичення біологічно активних 

сполук в органах рослин припадає на початок вегетації (вітаміни), бутонізацію 

(флавоноїди, таніни), цвітіння (ефірні олії, сумарний вміст фенольних сполук, 

флавоноїди) і плодоношення (органічні кислоти). Високий вміст фенольних 

сполук, біофлавоноїдів і органічних кислот встановлено також у надземній масі 

післяжнивних решток рослин. 

Ключові слова: Pyrethrum parthenium (L.) Smith., Pyrethrum сoccineum 

(Willd.) Worosch., алелопатична активність, фенольні сполуки, терпеноїди, 

органічні кислоти, вітаміни, елементний склад.  
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– На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.12 – физиология растений. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2016. 

Диссертация посвящена исследованию аллелопатического потенциала 

растений рода Pyrethrum Zinn., в частности изучению фитохимического, 

элементного состава и аллелопатической активности вегетативных и 

генеративных органов, растительных остатков и ризосферной почвы растений 

видов P. parthenium (L.) Smith. и P. сoccineum (Willd.) Worosch. 

Впервые  проведена  оценка   аллелопатической   активности 

экзометаболитов видов пиретрумов девичьего и красного в течение 

вегетационного периода. По содержанию фитоингибиторов в водных, 

спирторастворимых и  летучих  выделениях  вегетативные и генеративные 

органы P. parthenium и P. сoccineum располагаются следующим образом: 

семена>листья>соцветия>стебли>корни. Пик аллелопатической активности 
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листьев зафиксирован в начали вегетации и в фазе цветения, соцветий – 

цветение-плодоношение растений. Пиретрум девичий накапливает высшее 

количество фитоингибиторов в сравнении с пиретрумом красным, а среди сортов 

P. parthenium наивысшую аллелопатическою активность проявляют 

водорастворимые выделения Phlora Pleno и Snowball, спирторастворимые 

экстракты Whitе Gem, Golden Ball и Phlora Pleno, летучие соединения Snowball и 

Whitе Gem. Значительное количество фитоингибиторов обнаружено в водных 

экстрактах пожнивных остатков Snowball и Golden Ball, спиртовых вытяжках 

остатков Golden Ball и Phlora Pleno. 

В почве после выращивания растений видов P. parthenium и P. сoccineum не 

накапливаются ингибиторы, это характеризует пиретрумы как культуры 

соответственно с умеренным (P. parthenium) и низким уровнем аллелопатической 

активности (P. сoccineum). 

Показано, что аллелопатическая активность растений обусловлена 

комплексным действием различных классов биологически активных соединений, 

в частности веществами фенольной природы, эфирными маслами, органическими 

кислотами, витаминами. Пик содержания биологически активных соединений 

зафиксирован в начале вегетации (витамины), бутонизации (флавоноиды, 

танины), цветения (эфирные масла, суммарное содержание фенольных 

соединений, флавоноиды), плодоношения (органические кислоты). Высокое 

содержание фенольных соединений, биофлавоноидов и органических кислот 

обнаружено также в наземных остатках. 

Ключевые слова: Pyrethrum parthenium (L.) Smith., Pyrethrum coccineum 

(Willd.) Worosch., аллелопатическая активность, фенольные соединения, 

терпеноиды, органические кислоты, витамины, элементный состав. 

 

ANNOTATION 

Hurska O. V. Allelopathic activity of species of the genus Pyrethrum Zinn. – 

Manuscript copyrights.  

The thesis for the degree of Candidate of Biological Sciences in speciality 03.00.12 

– plant physiology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv The Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2016. 

The thesis focuses on the allelopathic activity of ekzometabolites of vegetative and 

generative organs, vegetable remains and rhizosphere soil of species P. parthenium (L.) 

Smith (varieties – White Gem, Phlora Pleno, Golden Ball, Snowball) and P. сoccineum 

(Willd.) Worosch. The research defines the contribution of some groups of biologically 

active compounds in the formation of allelopathic effects and aftereffects of plant 

exudations and identifies the elemental composition of leaves and inflorescences of 

P. parthenium and P. сoccineum.  

The  allelopathic  activity  of  ekzometabolites  of  P. parthenium  and 

P. сoccineum during  vegetative  period has been evaluated for the first time. It has 
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been shown that the plants of the genus P. parthenium accumulate more 

 phytoinhibitors  in comparison with P. сoccineum. Water-soluble extracts of Phlora 

Pleno and Snowball, ethanol-soluble extracts of Whitе Gem, Golden Ball and Phlora 

Pleno, volatile compounds of Snowball and Whitе Gem reveal the highest allelopathic 

activity among the varieties of P. parthenium. 

It has been established that the allelopathic activity of species of the genus 

Pyrethrum is determined by the qualitative and quantitative contents of biologically 

active compounds, in particular terpenoids, phenolic compounds, vitamins and organic 

acids and depends on the number of macro- and micronutrients in leaves and 

inflorescences of plants. The component composition of essential oils of leaves, 

inflorescences and seeds of P. parthenium and P. сoccineum, that were introduced on 

the territory of  Ukraine, has been established for the first time. The highest maximum 

of accumulation of  biologically active compounds falls on the beginning of vegetative 

period (vitamins), budding (flavonoides, tannins), flowering period (essential oils, the 

total amount of phenolic compounds, flavonoides), seeding period (organic acids). The 

high contents of phenolic compounds, bioflavonoids and organic acids have been found 

in the overground mass of vegetable remains as well. 

Key words: Pyrethrum parthenium (L.) Smith., Pyrethrum сoccineum (Willd.) 

Worosch., allelopathic activity, phenolic compounds, terpenoids, organic acids,  

vitamins, elemental composition. 


