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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ААС – алелопатично активні сполуки 

АК – аскорбінова кислота 

ААСФМ – атомно-адсорбційна спектрофотометрія 

БАР – біологічно активні речовини 

ВМ – важкі метали 

ВРВ – водорозчинні виділення 

ГХ-МС – газова хроматографія-мас-спектроскопія 

ДР – дубильні речовини 

ЕО – ефірні олії 

КБН – коефіцієнт біологічного накопичення 

ЛВ – леткі виділення 

ОК – органічні кислоти 

СРВ – спирторозчинні виділення 

СФМ – спектрофотометрія 

ФКК – фенолкарбонові кислоти 

ФС – фенольні сполуки 
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ВСТУП 

 

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 [52-56] та його учнями [45, 114, 136, 182], привернули 

увагу природодослідників усього світу до проблеми вивчення фізіологічно 

активних сполук як месенджерів хімічної комунікації рослинних організмів. 

Здобуті ними результати доповнені фундаментальними та прикладними 

дослідженнями закордонних науковців [58, 81, 214, 229, 238, 246, 259, 270, 

273, 276]. На Україні й у світі проводиться ґрунтовне вивчення шляхів 

синтезу та вивільнення ААС, механізмів їх мікробіологічної трансформації, 

утилізації та впливу на метаболічні цикли рослин-акцепторів [105, 145, 192, 

201, 209, 219, 223, 229, 237, 254, 275]. 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 
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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 [3, 108, 116, 

155, 231], пряно-ароматичні [66, 106, 119, 130], ефіро-олійні [13, 50, 101], 

інсектицидні [8, 160] та лікарські культури [7, 14, 59, 70, 92, 208, 213, 235, 

242]. 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 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 [219, 256, 276]. У 

наукових виданнях висвітлена інформація щодо біологічної та 

фармацевтичної активності екстрактів піретрумів, а також окремих БАР 

рослин даного роду, експериментально доведено результативність їх 

використання у медичній практиці [210, 217, 261, 267]. На території України 

дослідження біохімічного складу та практичного використання видів роду 

Pyrethrum проводились лише фрагментарно [182]. 

Теоретична і практична значущість зазначеної проблеми та її 

актуальність обумовила вибір теми дисертаційної роботи. 
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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 ААС 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 ФС, флавоноїдів; газової 

хроматографії-мас-спектроскопії – дослідження компонентного складу ЕО; 

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: ЕО, ФС, вітамінів, ОК. Вперше визначено компонентний склад 
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ЕО листків, суцвіть та насіння піретрумів, елементний склад листків і суцвіть 

рослин, а також динаміку накопичення ФС, вітамінів, ОК протягом вегетації 

видів P. parthenium і P. сoccineum. Показано, що у складі ЕО 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 ЕО 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 ААС, що 

стимулювали ріст проростків при біотестуванні. 

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” (додаток А). 

Особистий внесок здобувача полягає в оволодінні методами 

досліджень, пошуку й опрацюванні літературних джерел, підготовці і 
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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 
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конференції „Хімія природних сполук” (Тернопіль, 2012), Всеукраїнській 

науковій конференції з 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.  
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

В умовах природних і штучно створених фітоценозів рослини 

вступають у складні взаємовідносини, що визначаються конкуренцією за 

фактори живлення, життєвий простір, можливість відтворення особин. 

Важливою частиною життєдіяльності рослинного організму є виділення в 

навколишнє середовище значної кількості фізіологічно активних сполук, що 

чинять виражений вплив на метаболічні процеси оточуючих рослин, мікро- 

та макробіоти ґрунту. Фізіолого-біохімічна взаємодія рослин, або алелопатія, 

розпочинається з моментів проростання насіння і закінчується після повної 

мінералізації рослинних решток. Дуже часто саме алелопатичне середовище 

зростання рослин визначає характер їх росту та продуктивність.  

Біохімічні захисні механізми рослин активуються в умовах, коли 

рослини одного типу конкурують із рослинами іншого [54, 105, 145, 260]. 

Водночас, можлива алелопатична взаємодія між рослинами одного типу, а 

також між окремими особинами одного виду. Таке явище відоме як 

автоалелопатія або автотоксичність, широко поширене в природних і 

штучних фітоценозах та є причиною розвитку ґрунтовтоми [53]. Лише 

алелопатично толерантні сорти, види або форми рослин здатні формувати 

фітоценози, для яких властиві стабільність у часі та стійкість у відповідь на 

дію зовнішніх чинників.  

Отже, алелопатія виступає ключем до створення збалансованих 

багатокомпонентних агроценозів, що характеризуються мінімальним 

втручанням з боку людини, стійкістю до дії інвазійних видів, шкідників і 

патогенів та високими показниками біологічної і господарської 

продуктивності. 
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1.1. Історичні аспекти дослідження фізіолого-біохімічних основ 

взаємодії рослин 

 

Взаємодія рослин у фітоценозах шляхом різноманітних ВРВ і ЛВ 

відома здавна. У працях природодослідників Єгипту, Древньої Греції та Риму 

описані спостереження негативного впливу одних видів рослин на інші. 

Серед перших вчених, котрі описували негативну взаємодію рослин, варто 

вказати Теофраста, Плінія, Діоскоріда, Катона, Колумеллу [126]. Уявлення 

про хімічну взаємодію рослин було викладено А. Декандолем у праці 

„Досліди по фізіології рослин”, у котрій він обґрунтовував необхідність 

чергування культур у сівозміні [287]. Термін алелопатія (від гр. „allelon” – 

між собою, взаємно та „pathos” – зазнаний вплив, страждання, хвороба) був 

запропонований Г. Молішем у 1937 р. [259] для позначення негативного 

впливу між рослинами у фітоценозах. 

Наприкінці ХІХ – початку ХХ століття завдяки роботам 

Богданова С. М., Перитуріна Ф. Т., Іщерякова В. П., Шрейнера О., 

Пікерінга С. У. та ряду інших дослідників нагромадилися численні відомості 

про негативний вплив одних рослин на інші [43, 287]. Значний вплив у 

розвиток алелопатії вніс М. Г. Холодний, який досліджував ЛВ рослин 

(„атмовітаміни”) та їх алелопатичну дію [172-173]. Вчення Холодного 

продовжив Б. П. Токін [164], вивчаючи фітонцидну активність ЛВ вищих 

рослин. Серед робіт закордонних дослідників, присвячених вивченню ЛВ та 

алелопатичних властивостей ряду дикорослих і культурних рослин, складу 

кореневих виділень та рослинних екстрактів, варто відмітити Х. Р. Боде, 

Х Швера, Г. Ф. Лінскенса та Р. Клаппа, К. Х. Мюлера та ін. [43, 270, 287].  

Виділення алелопатії як комплексного наукового напрямку відбулося 

лише в другій половині ХХ-го століття після публікацій Г. Грюмера [58], 

П. А. Костичева, С. І. Чорнобривенка [176], А. М. Гродзинського [52-53, 56, 

187], С. Н. Мюллера, Е. Л. Райса [273], М. В. Колісніченка та ряду інших 

дослідників [45, 105, 113, 145, 214, 229]. Автори описали термінологію, 
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гіпотези, методологію та результати досліджень, сформували вчення про 

роль метаболітів рослин в алелопатії. 

Перша класифікація ААС була запропонована Г. Грюмером [58]. 

Вчений виділив чотири класи БАР на основі їх походження та напряму дії: 

коліни (система: рослина – рослина), фітонциди (рослина – мікроорганізм), 

міразміни (мікроорганізм – рослина), антибіотики (мікроорганізм – 

мікроорганізм). 

Спочатку численні автори розуміли під алелопатією лише шкідливу 

взаємодію. Пізніше роботами С. І. Чорнобривенка встановлено складний 

характер взаємодії рослин, який може бути одностороннім або взаємним, 

позитивним або негативним, динамічним у процесі онтогенезу рослин [176]. 

Е. Л. Райс також визначав можливість алелопатичної стимуляції [139]. 

Засновником сучасної алелопатії як фундаментального напрямку 

фізіології рослин вважається А. М. Гродзинський, який розглядав хімічну 

взаємодію рослин як природне явище та наукову проблему. Вчений під 

алелопатією визначав колообіг фізіологічно активних речовин (колінів), які 

відіграють роль регулятора внутрішніх і зовнішніх взаємовідносин, 

відновлення, розвитку та зміни рослинного покриву в екосистемі. 

Алелопатична взаємодія виконує роль природного регулятора чисельності та 

представленості виду у структурі певного фітоценозу. Фізіолого-біохімічна 

система виникає спонтанно та визначається присутністю органічних сполук – 

продуктів прижиттєвих і посмертних виділень рослин, які відрізняються від 

живильних солей, води, світла, кисню й інших факторів життя [56]. 

А. М. Гродзинський [54, 56] вперше розробив принципи алелопатичної 

взаємодії рослин у надземних екосистемах і запропонував схему колообігу 

фізіологічно активних сполук у біоценозах. Встановлено, що алелопатична 

взаємодія рослин відбувається головним чином у ризосфері внаслідок 

кореневих виділень і продуктів деструкції рослинних решток. Спільним для 

алелопатичних явищ є інтенсивність впливу одних видів рослин на інші, що 

частково виявляється в конкретних фізіолого-біохімічних механізмах. 
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Аналізуючи механізми дії колінів, необхідно враховувати їх різноманітність і 

рівні організації, на яких відбувається алелопатичний вплив: клітинний 

(біохімічні механізми), організмовий (фізіологічні) і фітоценотичний 

(екологічні, або алелопатичні механізми). У кожному конкретному випадку 

хімічної взаємодії спрацьовують всі механізми, що в підсумку формує 

комплексний алелопатичний вплив однієї рослини на іншу [56].  

Рослина у фітоценозі одночасно є продуцентом виділень та їх 

акцептором. В алелопатичному відношенні вона характеризується 

алелопатичною активністю, яка визначається здатністю синтезувати і 

виділяти в навколишнє середовище БАР, та алелопатичною толерантністю – 

властивістю переносити підвищені концентрації колінів і навіть відчувати 

потребу в наявності цих сполук у навколишньому середовищі [56]. 

Характер алелопатичної взаємодії залежить від багатьох абіотичних і 

біотичних факторів навколишнього середовища. Вважається, що синтез і 

виділення фізіологічно активних речовин вищими рослинами є засобом 

захисту від тварин, бактерій і грибних патогенів, а їх дія на інші рослини – 

лише побічний результат цієї захисної реакції [139]. Але механізми 

формування алелопатичних ефектів залишаються поки що не достатньо 

вивченими. Можливо, що ті з них, які не пов’язані з виділенням терпеноїдних 

і фенольних сполук, мають непрямий характер, зумовлений стимуляцією або 

інгібуванням життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів [44, 166]. 

Фізіолого-біохімічна або алелопатична взаємодія рослин здійснюється 

через екзометаболіти, що їх виділяють у навколишнє середовище рослини. 

Вони є важливими та їх необхідно враховувати при розробці заходів, 

спрямованих на підвищення продуктивності рослин в агрофітоценозах.  

Для вирішення проблем алелопатії необхідні системні дослідження на 

різних рівнях організації та на різних етапах росту і розвитку рослинних 

організмів у різних екологічних умовах. Для зручності вивчення всю 

проблему алелопатії А. М. Гродзинський [53] поділяє на чотири частини: 

нагромадження і виділення рослинами фізіологічно активних речовин 
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(підпроблема рослини-донора); нагромадження і перетворення речовин у 

середовищі (підпроблема середовища); поглинання і фізіологічна дія 

активних речовин на рослини (підпроблема рослини-акцептора); сумарні 

ефекти взаємодій (підпроблема практичного використання алелопатії). 

У кінці ХХ – на початку ХХІ століття реалізуються комплексні 

алелопатичні дослідження фітоценозів: лісових [12, 48, 80, 153], степових 

[44, 149], ценопопуляцій сегетальної флори [64], агрофітоценозів плодових 

[51, 114, 122], овочевих [9, 20, 49], сільськогосподарських [17, 46, 80, 100, 

121, 125, 135], ароматичних культур [107, 124, 138, 181, 183]. 

Суттєвим доповненням теорії алелопатичної активності рослин були 

роботи Е. А. Головка [45], присвячені дослідженню фізіолого-біохімічної 

ролі мікроорганізмів у трансформації екзометаболітів рослин, ролі 

мікробоценозу в формуванні алелопатичного середовища тощо.   

Важливим об’єктом алелопатичних досліджень виступають штучні 

фітоценози, що характеризуються низьким видовим різноманіттям, 

відсутністю саморегуляції та потребою в зовнішніх енергетичних резервах. 

Монокультура призводить до утворення несприятливого алелопатичного 

режиму, на фоні якого відбувається значне накопичення фітоінгібіторів і 

неконтрольований розвиток патогенних мікроорганізмів. Вченими України 

та світу зроблено суттєвий вклад у розкриття алелопатичних механізмів 

розвитку ґрунтовтоми та розробку методів її подолання: сумісні посіви і 

посадки, використання загущених посівів рослин-фітосанітарів, застосування 

проміжних і покривних посівів ААС [53, 100, 114, 179].  

Під керівництвом Г. Ф. Наумова та В. К. Пузіка проведено ряд 

досліджень щодо механізму дії алелопатично активних виділень на процеси 

проростання насіння та росту проростків [136]. Встановлено, що сумісне 

вирощування певних видів рослин у фітоценозі стимулює ріст і розвиток 

рослин, збільшення їх продуктивності, активізує формування симбіотичних 

комплексів між вищими рослинами та ґрунтовими мікроорганізмами. 

Проведені ґрунтовні дослідження біохімічного складу рослинних виділень і 
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їх алелопатичних властивостей з метою розробки препаратів БАР природного 

походження для передпосівної обробки насіння. Останні володіють 

рістстимулюючим впливом, підвищують схожість насіння та забезпечують 

дружність сходів, стійкість рослин до несприятливих умов довкілля, 

виступають фактором подолання несхрещуваності у селекції міжвидових 

гібридів, підвищують рівень взаємодії вищих рослин з асоціативною та 

симбіотичною мікрофлорою [100, 136]. 

На початку ХХІ століття інтенсивно розвивається новий напрямок 

алелопатії – алелохімія. Проводяться численні дослідження, спрямовані на 

скринінг ААС, вивчення їх будови, особливостей біологічної дії на різні живі 

організми [229, 237, 246, 260, 266, 275-276]. Адже, ААС можуть проявляти 

гербіцидний [216, 227-228, 256], інсектицидний [193, 256], фунгіцидний [203, 

215, 256, 288], нематоцидний впливи [107, 277], є джерелом природних 

інгібіторів і стимуляторів росту рослин [194, 199, 226, 260, 288] та 

мікроорганізмів [39, 245, 277], виконувати функцію оздоровлення ґрунту 

[237, 245, 260].  

На сучасному етапі спектр алелопатичних досліджень у нашій країні та 

закордоном спрямований на вирішення таких проблем як дослідження 

кореневих метаболітів рослин та їх екологічної ролі в фітоценозах [196, 221, 

237, 271], хімічної природи алелохімікатів [194-195, 229, 243, 245], 

гербіцидних властивостей рослин [189, 216, 236], алелопатії в стресових 

ситуаціях [240, 257, 262], властивостей мікоризних і ассоціативних 

організмів [279, 288] та їх вплив на екзометаболіти рослин [243], 

алелопатичних механізмів впливу на бур’яни [224], міксоміцети [245], 

фітопатогенні та сапрофітні консументи [193, 215], азотфіксувальні та інші 

ризосферні бактерії [195, 244-245, 250, 254] тощо. Важливим напрямом 

досліджень є аналіз алелопатичних властивостей нижчих рослин [165, 197]. 

Розроблюються нові та вдосконалюються існуючі методики 

алелопатичних досліджень:  
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- акцентується увага вчених на вивченні фізіолого-біохімічних процесів 

взаємодії рослин у польових умовах [237, 271], створенні системи 

моніторингу алелопатичних властивостей за дії факторів навколишнього 

середовища [195, 260]; 

- впроваджуються мікроскопічні методи діагностики алелопатичної 

активності певної сполуки або екстракту при використанні клітинних або 

тканинних біотестів (біокультури вищих рослин) [190, 220, 281]; 

- досліджуються зміни біохімічних процесів в акцепторних рослинах: 

активність ферментів [225, 245, 247], генерація активних форм кисню [207, 

240, 262, 277], проникність клітинних мембран і транспорт речовин [207, 257, 

277], фотосинтетичні процеси [244, 227], пошкодження генетичного 

матеріалу [190] тощо; 

- використовуються методи генної інженерії з метою ідентифікації 

генів, відповідальних за синтез ААС, та їх включення у геном культурних 

рослин [219, 224, 257, 277] або ризосферних мікроорганізмів [254] (створення 

популяцій організмів, що в процесі життєдіяльності виділятимуть речовини з 

гербіцидними, фунгіцидними, бактеріоцидними властивостями [215, 277]); 

- проводяться дослідження ролі хемосигналів у процесах розвитку та 

взаємодії генеративних клітин рослин [220];  впливу ендогенних гормонів, 

ФС, ферментів пилкових зерен на проростання пилку та процеси запліднення 

[220, 278].  

Надзвичайно актуальними проблемами сучасності є дослідження 

алелопатичної активності інвазійних видів рослин [193, 200, 221, 237, 266, 

282] з метою розробки науково-обґрунтованих заходів обмеження площ їх 

ареалів, зменшення токсичності виділень і впливу на природні фітоценози.  

Сучасне сільське господарство, що характеризується загрозливими 

екологічними проблемами забруднення довкілля пестицидами, мінеральними 

добривами та продуктами згорання паливних матеріалів, потребує введення 

докорінно нової системи біологічного (органічного) землеробства [41, 238, 

254, 260, 274, 282], в основі якої лежить синергізм усіх компонентів 
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агрофітоценозу з метою повної реалізації генетичного потенціалу культурних 

рослин та отримання високоякісної й екологічно чистої продукції. 

Обов’язковим компонентом альтернативної системи є використання 

алелопатичних принципів управління фітоценозами для підтримання високої 

родючості ґрунту (використання сівозмін, багатокомпонентних посівів, 

зелених добрив; механізмів симбіотичної й асоціативної фіксації азоту, 

швидкої мінералізації рослинних решток тощо) [236, 250, 277, 279], боротьби 

з бур’янами (методи покривних та проміжних культур, мульчування ґрунту, 

фітоінгібітори алелопатично активних сортів і ризосферних мікроорганізмів) 

[123, 219, 256], фітофагами (сівозміна, використання стійких сортів, а також 

природних речовин з інсектицидними, фунгіцидними, антимікробними 

властивостями) [203, 219, 224, 247], використання ААС в якості регуляторів 

росту [194, 229, 260, 275, 288]. Впровадження новітніх технологій дає 

можливість знизити економічні затрати при вирощуванні рослин та 

мінімізувати антропогенне навантаження на екосистеми. 

Варто зазначити, що на сучасному етапі розвитку суспільства 

дослідження механізмів алелопатичної взаємодії рослин і впровадження їх у 

практику рослинництва набуло значної актуальності [283]. Провідними 

науковими установами, де проводяться роботи по даній науковій 

проблематиці, є Лабораторія використання природних продуктів 

дослідницького підрозділу Національного центру з розвитку натуральної 

продукції США (Labs of Natural Product Utilization Research Unit of the 

National Center for the Development of Natural Products), екологічна 

лабораторія Університету штату Монтана (Ecology Laboratory of the 

University of Montana), Національний інститут агроекологічних наук в Японії 

(National Institute of Agro-environmental Sciences, Japan), Центр екологічного 

управління деградованих екосистем Делійського університету в Індії (Center 

for Environmental Management of Degraded Ecosystems in Delhi University, 

India), Департамент садівництва університету Чжецзян в Китаї (Department of 

Horticulture at Zhejiang University, China) та ряд інших [238, 266].  
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Отже,  дослідження алелопатичної активності рослин має надзвичайно 

важливе практичне значення. Знання закономірностей виділення, 

нагромадження й утилізації ААС вищих рослин, етапів їх перетворення 

мікробоценозом і ефектів впливу на метаболічні процеси рослин, 

ризосферних організмів, фітофагів дозволить створювати еволюційно стійкі 

та врівноважені антропоценози змішаних і ущільнених посівів культурних 

рослин на фоні зменшення забруднення навколишнього середовища.  

 

1.2. Метаболіти рослин як чинники алелопатичної взаємодії 

 

Виділення рослинами різноманітних речовин – це активний 

метаболічний процес, обов’язкова умова нормальної життєдіяльності, яка 

притаманна всім живим організмам [56, 145, 152, 156].  

Відомо, що до складу рослинних виділень переважно в рідкому або 

газоподібному стані входять різноманітні речовини: цукри, амінокислоти, 

нуклеїнові й органічні кислоти, фітонциди, мінеральні сполуки, вітаміни, 

ферменти, пептиди, органічні спирти, алкалоїди, глікозиди, поліфеноли, 

фітогормони тощо [17, 75, 118, 209, 254]. Видільна функція рослин має 

сезонний цикл і добову ритмічність, залежить від зовнішніх (екологічних) та 

внутрішніх (фізіологічних) факторів. Значний вплив на екзометаболізм 

рослин здійснюють температура, вологість, ступінь аерації, рН ґрунту, рівень 

забезпечення рослин елементами мінерального живлення, освітлення й ін. До 

фізіологічних чинників, що впливають на видільну функцію, належать видові 

та сортові особливості рослин, фаза розвитку, вік особини та окремих органів 

тощо [75, 87, 145, 152]. 

Виконуючи роль продуцента, донора ААС, рослина виділяє в 

навколишнє середовище різноманітні органічні сполуки, добова кількість 

яких становить 10-15 кг/га, сумарну кількість за вегетацію можна порівняти з 

величиною врожаю тієї або іншої культури [53]. 

За підрахунками А. М. Гродзинського, Г. П. Богдан, Е. А. Головка, 

О. А. Берестецького [17, 44, 53] кількість кореневих виділень досягає 7-12 % 
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сумарної фотосинтетичної продуктивності рослин. Встановлено, що кореневі 

системи зернових культур виділяють у стерильних умовах 5-10 % вуглецю, 

фіксованого фотосинтезом, а в нестерильному ґрунті – 12-18 %, що становить 

18-25 % загального біосинтезу сухої речовини рослин [246]. Показано [152], 

що через кореневу систему рослин виділяються майже всі типи органічних 

сполук, які беруть участь у внутрішньоклітинному обміні, а загальна 

кількість їх становить 5-10 % маси всієї рослини.  

Кількість ексудатів, яку виділяє коренева система вищих рослин 

протягом вегетаційного періоду, надзвичайно велика. Із коренів кукурудзи у 

вигляді органічних сполук виділяється 0,1-0,3 % вуглецю асимілятів, які 

надійшли з листків, а з коренів бобових – 0,5-0,7 %. За допомогою методів 

ізотопних індикаторів досліджено надзвичайно високу інтенсивність 

виділення органічного вуглецю і багатьох йонів коренями рослин [187, 246].  

Е. А. Головко зазначав, що роль кореневих ексудатів у хімічній 

взаємодії рослин є поліфункціональною й олігодинамічною величиною, 

оскільки вони активно впливають на мінеральне живлення рослин, постійно 

взаємодіють з ризосферною мікрофлорою, і, в цілому, належать до одного з 

важливих механізмів алелопатії [44]. 

Важливе місце серед екзометаболітів рослин посідають виділення з 

листя та інших надземних органів. Це гутація, екскреція газоподібних 

речовин і виділення твердих продуктів. У гутаційній рідині міститься від 600 

до 2500 мг/л сухих речовин, з яких біля половини становлять органічні 

сполуки [53]. Виділення водорозчинних сполук надземних органів 

посилюється під впливом атмосферних опадів, туманів [145]. Найчастіше у 

складі водорозчинних виділень зустрічаються йони натрію, марганцю, калію 

і магнію, а серед органічних сполук – вуглеводи, амінокислоти, ОК, ФС тощо 

[56]. Найбільшу кількість водорозчинних сполук продукують листки, рідше 

квітки, найменшу – корені [187]. 

Значну роль у формуванні алелопатичної активності рослини 

відіграють ЛВ з надземних органів. Леткі речовини із внутрішніх тканин 
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виділяються через продихи або кутикулу епідерми [145]. Загальний вихід 

летких екзометаболітів за період вегетації може становити до 4 % сухої маси 

рослини. У складі летких продуктів виявлено низку речовин різноманітної 

природи: терпеноїди, аліфатичні й ароматичні вуглеводні, спирти, альдегіди, 

кетони, ОК, складні ефіри, фітогормони тощо. Леткі речовини також 

продукуються коренями рослин, набубнявілим насінням, багато їх 

утворюються під час розкладу рослинних решток – це спирти, альдегіди, 

кетони, оксикислоти [32, 56, 75, 147]. 

А. М. Гродзинський [56] виділення рослин поділяє на прижиттєві та 

посмертні. Велике значення в алелопатичній взаємодії рослин мають 

водорозчинні та леткі речовини, які порівняно легко виводяться в 

навколишнє середовище й адсорбуються рослиною-донором. ВРВ 

поділяються на: активні (ексудати), пасивні (дифузати) і посмертні 

(сапроліни). ЛВ включають фітогенні сполуки (продукуються 

непошкодженими рослинами), фітонциди (виділяються клітинами при 

пошкодженнях) та міазміни, що утворюються при деструкції рослинного 

опаду. Названі сполуки належать до екзометаболітів – речовин рослинного 

походження, що надходять у навколишнє середовище та визначають його 

алелопатичний потенціал або алелопатичну напруженість. Таким чином, до 

ААС належать речовини, які синтезуються рослинами чи є продуктами їх 

біотрансформації та метаболізму сапрофітних, симбіотичних і паразитичних 

мікроорганізмів ризосфери [105, 156]. 

Е. Райс [139] запропонував два найбільш поширених механізми 

алелопатичної дії: через ЛВ, які адсорбуються часточками ґрунту та 

створюють алелопатичну напруженість в умовах низької кількості опадів і 

пригнічення активності ґрунтового мікробоценозу; шляхом опадового 

вилуговування з листків нетоксичних попередників, які після 

біотрансформації набувають інгібуючих властивостей. Е. Райс досліджував 

особливості утворення та метаболізму ААС у рослинах, їх активацію в 

навколишньому середовищі, шляхи проникнення в акцепторні види. Вчений 
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запропонував класифікацію ААС, в основу якої поклав їх хімічну структуру 

й особливості синтезу. 

Прижиттєві та посмертні виділення будь-якої рослини – це 

багатокомпонентна суміш ААС, які одночасно є інгібіторами та 

стимуляторами різних біохімічних і фізіологічних процесів. На ступінь 

активності екзометаболітів значно впливає їх концентрація в середовищі, 

наявність різних груп мікроорганізмів, ступінь водозабезпеченості ґрунту 

[45, 139]. Важливо відзначити, що для рослин одного виду певні сполуки 

виступають в якості інгібіторів, а для іншого – стимуляторів [12, 105]. 

У дії ААС на рослини відмічають специфічність і неспецифічність 

відповідних реакцій. Речовини, джерелом яких є продукти біогенного 

походження, проникають у культурні рослини в період інтенсивної вегетації, 

істотно впливають на ріст і розвиток. Характер їх фізіологічної дії залежить 

від концентрації. Високі концентрації ААС, що накопичуються в субстраті та 

втомлюють його, негативно впливають на метаболізм рослин-акцепторів, що 

спричиняє гальмування ростових процесів і зниження врожаю. Найчастіше 

дію фітоінгібіторів пов’язують із змінами ростових процесів, однак спектр їх 

інтенсивності значно ширший. Вони значною мірою обумовлюють 

функціонування процесів поділу, розтягу та диференціації клітин, 

ферментативних реакцій дихання й фотосинтезу, надходження води, 

пересування пластичних речовин до точок росту тощо [249, 252]. 

Важливим фактором алелопатичної взаємодії є ґрунт, що створює 

умови для розвитку кореневої системи, забезпечує рослину елементами 

мінерального живлення та водою, а також є середовищем виділення, 

перетворення й адсорбції ААС. Ґрунтово-поглинальний комплекс адсорбує 

виділення рослин та утримує їх від вимивання та випаровування. В ґрунті 

активність рослинних виділень зберігається протягом тривалого періоду та 

вибірково проявляється в певній дії на рослини. В контрольних умовах з 

використанням різних ААС (амінокислот, ФКК та ін.) досліджено, що їх 
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активність у різних ґрунтах зберігається (при одноразовому внесенні на 

початку досліду) до 12 і більше місяців [49].  

Ґрунтова біота забезпечує трансформацію екзометаболітів рослин, 

зменшуючи або збільшуючи їх токсичність, доповнюючи їх дію власне 

синтезованими сполуками. Мікроорганізми володіють різною чутливістю до 

дії ААС, а також, водночас, виступають донорами БАР, що змінюють 

метаболічні процеси рослин [45]. 

В основі алелопатичних явищ лежить здатність рослин не лише 

виділяти, а й поглинати власні виділення та виділення інших рослин і 

мікроорганізмів та включати їх у власні метаболічні процеси. Рослини легко 

засвоюють амінокислоти [201, 250], низькомолекулярні ФС та їх глікозиди 

[15, 20, 71, 190, 198], вітаміни [118], алкалоїди [81], ЕО [32, 198, 216]. 

Поглинання великих за розміром молекул органічних сполук (танінів та ін.) 

відбувається повільніше [87]. 

Транспорт ААС в організмі рослини-акцептора вивчений недостатньо. 

Найбільш досліджені транспорті шляхи простих ФС (ФКК, кумарини, 

флавоноїди), які швидко пересуваються від коренів до листків або від 

апікального листка вниз по стеблу [229]. 

Механізм фізіологічної дії ААС на акцепторні рослини досліджений 

досить детально для найбільш поширених та активних речовин різних класів 

(прості феноли, ФКК, флавоноїди, амінокислоти, терпеноїди, стероїдні 

сапоніни, алкалоїди тощо). 

Алелопатична активність ФС. ФС відіграють провідну роль у 

формуванні алелопатичного середовища фітоценозу [11, 22, 53, 114, 139, 168, 

249, 252].  Це зумовлено значним поширенням ФС у рослинному світі, їх 

високою біологічною активністю та відносною стійкістю до дії ґрунтової 

мікрофлори [19, 71, 171, 249, 266].  

Гальмівна діє ФС зумовлена тим, що дані речовини роз’єднують 

процеси біологічного окиснення та фосфорилювання, знижуючи 

інтенсивність синтезу АТФ та сповільнюючи метаболізм клітини. Ряд ФС 
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змінюють активність ферментів: фосфорилази, АТФ-ази, пероксидази, 

каталази, целюлози, гідролаз, протеаз тощо [266]. Експериментально 

доведено, що кумарини та хінони пригнічують швидкість фотосинтезу, 

зменшують інтенсивність дихання коренів багатьох культурних рослин. 

Більшість простих фенолів, ФКК та їх похідних впливають на швидкість 

окиснення сукцинату мітохондріями клітин рослин [245, 281].  

Важливою ділянкою впливу ФС у акцепторній рослині є 

цитоплазматичні мембрани. Феноли змінюють проникність мембран для 

йонів та активність мембранозв’язаних ферментів. Як наслідок виникають 

порушення енергетичного і метаболічного обміну [145, 266]. 

В. І. Кефелі [81] показав, що дія фенолів як природних інгібіторів росту 

тісно пов’язана з утворенням фітогормонів. ФКК та флавоноїди здатні 

впливати на ферменти синтезу індолілоцтової кислоти (ІОК), а також 

активують ІОК-оксигеназу, що зумовлює уповільнення росту акцепторних 

рослин. Варто зазначити, що ФС прямо або опосередковано через індукцію 

відповідних генів впливають на процеси біосинтезу білків, поділ і ріст 

клітин, диференціацію тканин [266]. 

Деякі алелопатично активні ФС, в першу чергу хінони та катехіни, 

здатні впливати на тургорний тиск, змінюючи ступінь розкриття продихів і 

зменшуючи інтенсивність транспірації, а також на інтенсивність та 

продуктивність фотосинтезу [266, 289].  

Встановлено, що ФС, які надходять у ґрунт у вільному або 

слабозв’язаному стані, можуть здійснювати негативний вплив на ріст, 

розвиток і продуктивність рослин, тоді, як вміст зв’язаних ФС дозволяє 

визначити інтенсивність процесів гумусоутворення [44, 141]. Основним 

джерелом надходження в ґрунти ФС вважаються лігнін і ДР, які 

продукуються вищими рослинами та трансформуються мікробоценозом [71]. 

При їх розкладанні в ґрунті утворюються природні фіторегулятори росту і 

розвитку рослин. Встановлено, що ФС безпосередньо через утворення 

комплексних сполук або опосередковано шляхом впливу на процеси 
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ґрунтоутворення, склад мікрофлори та мікрофауни ґрунту, змінюють 

доступність багатьох елементів живлення (N, P, K, Ca, S, Fe, Cu й ін.) [252].  

Більшість ФС володіють фунгіцидними, бактеріоцидними 

властивостями [256]. У складі рослинної клітини вони проявляють нижчу 

токсичність, яка, проте, може зростати в процесі їх ферментативного 

окиснення на фоні інфікування рослин, пошкодження тканин, дії абіотичних 

стресових факторів [252, 256]. Це зумовлено різною локалізацією сполук та 

оксидаз у рослинних клітинах. Здебільшого ФС накопичуються у вакуолях 

рослин, фенолоксидази активні лише в цитоплазмі. При порушенні 

вибіркової проникності тонопласту змінюється локалізація сполук, субстрат і 

фермент вступають у взаємодію. В цьому випадку токсичність продуктів 

швидко зростає. Тому в явищах фітоімунітету система поліфеноли – 

фенолоксидаза посідає значне місце [168].  

Надзвичайно важливу роль виконують ФС як сигнальні молекули в 

процесах впізнання й інфікування рослин симбіотичними мікроорганізмами 

[45, 125], а також при формуванні мікоризи [252].  

Ряд вчених вважають, що сумарна кількість ФС може виступати одним 

із інтегральних критеріїв оцінки алелопатичного потенціалу виду [145, 149, 

252, 266]. Серед ФС значну роль у фізіолого-біохімічній взаємодії між 

рослинами посідають ФКК та флавоноїди.  

Фізіологічна активність флавоноїдів. Флавоноїди – це кисневмісні 

фенольні сполуки, за структурою пропанового фрагменту флавоноїди 

поділяють на 14 класів. Містяться в рослинах як у вільному стані, так і у 

вигляді глікозидів [1, 23, 202]. Дані сполуки є типовими рослинними 

барвниками, що відіграють роль фільтрів і захищають тканини рослин від 

УФ-променів та дії низьких температур, запобігають руйнуванню хлорофілів 

і АК [11]. Беруть участь у процесах дихання та запліднення рослин, 

впливають на їх ріст і розвиток [22, 71, 202].  

Флавоноїди  можуть впливати на активність ІОК-оксидази, інгібувати 

перенесення електронів у дихальному та фотосинтетичному електронно-



 

 

27 

трантспортних ланцюгах [113, 145], знижувати активність РУБІСКО [145], 

мітохондріальної АТФ-ази [229], поглинання мінеральних речовин [195]. 

Фізіологічна дія танінів. ДР – це природні поліфеноли, які 

спричиняють осадження білкових молекул. Таніни, розчинені в клітинному 

соку, беруть участь в окисно-відновних реакціях, володіють 

бактеріоцидними та фунгіцидними властивостями [2]. ДР виступають 

інгібіторами певних ферментів [273], впливають на рухи продихів [246], 

загальмовують індукований гібереліном ріст, фотосинтез [145], синтез білка 

[195], знижують проникність мембран [187, 229]. 

Отже, ФС є обов’язковими компонентами рослинних екзометаболітів і, 

в значній мірі, забезпечують формування алелопатичного середовища 

фітоценозів. Вивчення кількісного та якісного складу фенольних 

компонентів прижиттєвих і посмертних виділень рослин є необхідною 

складовою дослідження алелопатичної активності рослин. 

Роль вітамінів в алелопатії рослин. Вітаміни – це низькомолекулярні 

органічні сполуки різного хімічного походження, які володіють високою 

біологічною активністю. Дані сполуки тісно пов’язані з ферментами, часто 

відіграють роль коферментів. Важливими функціями вітамінів є 

антиоксидантна активність, забезпечення стійкості рослин до несприятливих 

умов зростання, захист пігментного апарату тощо [2, 118]. 

Дані сполуки активно виділяються та утилізуються коренями вищих 

рослин, а також засвоюються ґрунтовою мікрофлорою [17, 75, 254]. У 

кореневих виділеннях рослин ідентифіковано інозит, піридоксин, нікотинова, 

фолієва, пантотенова й аскорбінова кислоти, рибофлавін, тіамін і біотин 

[136]. Значна кількість вітамінів надходить у ґрунт під час мікробіологічного 

розкладу післяжнивних решток рослин. Інтенсивність виділення вітамінів 

коренями залежить від температури навколишнього середовища, умов 

освітлення, онтогенетичних і таксономічних особливостей рослин. Показано 

[136], що дані БАР впливають на експресію певних генів або їх груп, 

ініціюючи перебудову напрямленості біохімічних процесів та індукцію 
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адаптивних механізмів. Автори рекомендують використовувати вітаміни у 

складі комплексів допосівної обробки насіння, що позитивно впливає на ріст, 

розвиток, продуктивність і якість сільськогосподарської продукції.  

Поряд з тим, вітаміни у складі кореневих виділень можуть виконувати 

роль інгібіторів росту, особливо виражені алелопатичні властивості 

досліджено для кверцетину та його глікозидів, рутину, АК. За значної 

концентрації даних сполук, виявленої у складі екзометаболітів деяких 

дикорослих і культурних рослин в умовах фізіологічного стресу, 

зменшується схожість, загальмовуються ростові процеси проростків 

біотестів, змінюються показники окисно-відновного потенціалу акцепторних 

рослин [262]. 

Органічні кислоти як фізіологічно активні сполуки. Поряд з 

білками та вуглеводами ОК є найпоширенішими речовинами рослин. Це 

активні метаболіти рослин, яким належить значна роль у функціонуванні 

процесів фотосинтезу, фотодихання, дихання, глюконеогенезу; обміну ліпідів 

(синтез вищих жирних кислот, стероїдів, каротиноїдів) [2, 19, 142]. Вони 

виступають вихідним матеріалом для синтезу полісахаридів, алкалоїдів, 

амінокислот, терпенів і їх похідних, а також володіють значною 

фармакологічною (лимонна кислота) та біологічною активністю (ІОК, 

гіберелінова й абсцизова кислоти) [19].  

Аліфатичні ОК входять до складу кореневих виділень упродовж усього 

періоду вегетації рослин, забезпечуючи комунікації між вищими рослинами 

та ґрунтовою мікрофлорою [207, 229]. Показано, що сполуки даної групи 

проявляють адаптогенні властивості при дії абіотичного стресу [84, 102, 212]. 

ФКК є найбільш активними інгібіторами серед ОК, вони легко 

доступні для рослин і є стійкими за умов ґрунтового середовища [44, 62, 107, 

124, 249]. ФКК впливають на проникність мембран, синтез білків, ліпідів, 

хлорофілу, інтенсивність дихання, фотосинтезу, енергетичного обміну, 

водний потенціал, підвищують імунітет рослин до дії патогенів [145, 195, 

244, 252]. Часто саме накопичення у ґрунті сполук даної групи визначає 
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розвиток ґрунтовтоми [207]. Поряд з тим, у невисоких концентраціях ФКК 

позитивно впливають на активність ґрунтових мікроорганізмів, підвищують 

рухомість елементів живлення рослин тощо [245, 247]. 

Алелопатичні властивості ЕО. Основними компонентами летких 

метаболітів рослин виступають ЕО – багатокомпонентні суміші летких 

органічних речовин, які володіють антимікробною, антивірусною, 

мікосептичною, імунномодулюючою дією тощо [1, 16, 23]. Склад і вміст 

компонентів ЕО є характерними хемотаксономічними ознаками роду, багато 

в чому визначають їх біологічну активність і змінюються в умовах 

інтродукції [182]. Встановлено, що кількісний вміст і якісний склад ЕО 

рослин змінюється протягом онтогенезу [103], часу доби, напрямленості 

метаболізму, їх синтез здійснюється під впливом генетичних та екологічних 

факторів [161, 182]. Компоненти ЕО можуть використовуватися як маркери в 

хемотаксономії та хемосистематиці [143, 161].  

Компоненти ЕО – леткі терпени, аліфатичні й ароматичні сполуки, а 

також їх похідні – виконують різноманітні функції в забезпеченні 

життєдіяльності рослинних організмів [161, 256]. Терпеноїди приймають 

участь у синтезі хлорофілу, каротиноїдів та інших життєво необхідних 

сполук. Встановлено, що ЕО захищають рослину від хвороб і шкідників, а 

також сприяють загоєнню пошкоджень як антисептичний засіб. Вони беруть 

участь у формуванні аромату квіток, забезпечуючи при цьому приваблення 

комах-запилювачів. Леткі сполуки терпенової природи, випаровуючись, 

зменшують теплопроникність повітря і цим захищають рослину від 

перенагрівання та переохолодження. ЕО виконують роль сигнальних сполук, 

що забезпечують обмін інформацією в системах рослина – рослина, рослина 

– патоген, рослина – фітофаг, рослина – запилювач [161, 273].  

Підраховано, що за рік рослини планети виділяють біля 175 млн. т ЕО 

[161]. Терпеноїдні сполуки захищають рослини від надлишкового 

випаровування та сонячної радіації, виступають у ролі харчових атрактантів 

при взаємодії з комахами [157], а також володіють значними алелопатичними 
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властивостями [182]. ЕО завжди присутні в повітрі навколо ароматичних 

рослин, у суху і жарку погоду їх концентрація досягає максимуму, що 

спричиняє найбільший вплив на сусідні рослини. Завдяки високій 

ліпофільності речовини проникають через кутикулу та клітинну мембрану, 

змінюючи направленість метаболізму рослини-акцептора. Поряд з тим, ЕО 

можуть адсорбуватися сухими частинками ґрунту, порушуючи кореневе 

живлення [273].  

Здебільшого ЕО проявляють гальмівний вплив на ростові процеси 

акцепторних рослин: сповільнюють мітоз та ріст клітин [198, 216], 

інактивують окисно-відновні ферменти дихального ланцюга мітохондрій і 

матриксу хлоропластів, впливають на активність ферментів циклів Кребса та 

Кальвіна [226], синтез білків, ДНК [194, 216], накопичення резервних сполук 

тощо. Терпеноїди володіють значною бактерицидною дією та, певним чином, 

впливають на кількісний і якісний склад мікробоценозу [33, 45, 217]. 

Значний алелопатичний потенціал ЕО рослин потребує детального 

вивчення. Леткі метаболіти рослин можуть бути використані у практиці як 

регулятори чисельності патогенних мікроорганізмів, інсектициди, гербіциди, 

фунгіциди тощо. У низьких концентраціях вони можуть проявляти 

стимулюючий вплив на метаболічні процеси акцепторних рослин, 

посилювати їх стійкість до несприятливих умов довкілля тощо. 

У підсумку необхідно зазначити, що БАР рослин проявляють значну 

алелопатичну активність і приймають безпосередню участь у формуванні 

алелопатичного середовища фітоценозів. Накопичення та виділення у 

навколишнє середовище фізіологічно активних сполук сприяє адаптації 

рослин до умов довкілля і значно зростає при дії стресових чинників. 

Дослідження алелопатичних властивостей рослин природної та 

інтродукованої флори необхідно поєднувати з вивченням рівня акумуляції 

певних груп БАР або їх комплексів.  
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1.3. Види роду Pyrethrum як джерело алелопатично активних 

сполук 

 

На території України активно розвиваються дослідження 

алелопатичних особливостей ароматичних культур, які володіють 

поліфункціональними властивостями та використовуються (або можуть бути 

використані) в різних галузях народного господарства. Проведено ґрунтовне 

вивчення алелопатичної активності багатьох видів і розроблені практичні 

рекомендації щодо їх вирощування та використання для оздоровлення 

фітоценозів. Серед них такі важливі ефіроолійні, лікарські та квітниково-

декоративні роди як чорнобривці (Tagetes) [107], ехінацея (Echinacea) [181], 

нагідки (Calendula) [138], шавлія (Salvia), лаванда (Lavandula), ромашка 

лікарська (Matricaria), непета (Nepeta), м’ята (Mentha) [182] та інші. 

Ароматичні рослини володіють багатьма корисними властивостями: є 

джерелом ЕО, які використовуються у медицині, ветеринарії, харчовій, 

парфюмерно-косметичній промисловості, у побуті. Проявляючи 

протимікробну, антивірусну, інсектицидну дію, вони позитивно впливають 

на організм людини, а також санітарний стан повітря. Післяжнивні рештки 

багатьох ароматичних культур оздоровлюють ґрунт [182].  

Серед перспективних ароматичних квітниково-декоративних культур 

заслуговують на увагу види роду Pyrethrum Zinn. Так, рослини видів 

P. cinerariafolium та P. coccineum відзначаються інсектицидними, 

P. partenium, P.  majus – антигельмінтними властивостями [101].  

Назва роду походить від грец. „pyretos” – жар, лихоманка, оскільки 

настої з листків або трави рослини володіють здатністю знижувати 

температуру тіла при запальних процесах. Цілителі Древньої Греції 

Діоскорід і Гален рекомендували використовувати піретрум при 

гінекологічних розладах, для стимуляції пологів та в післяпологовий період. 

Карл Великий вніс даний рід до переліку лікарських рослин, обов’язкових 

для вирощування в монастирських садах („Городский капитулярій”, 800р.). 
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Видатний природодослідник Карл Лінней вважав рослину радикальним 

засобом, котрий знешкоджує наркотичну дію опіуму [90, 101, 239]. 

На території України поширені 9 видів роду Pyrethrum Zinn, які 

використовуються як лікарські, пряно-ароматичні, ефіро-олійні, інсектицидні 

та декоративні рослини [120, 169]. У тканинах піретрумів виявлені кетоефіри 

циклічного спирту піретролона та хризантемової або піретринової кислот [7, 

91, 97, 98]. Дані сполуки є високотоксичними інсектицидами нервово-

паралітичної дії. Поряд з тим, вони не токсичні для рослин і теплокровних 

тварин, швидко метаболізуються ґрунтовими організмами та не викликають 

забруднення довкілля [8, 92, 256]. За особливостями будови їх поділяють на 

три групи: піретрини, цинерини, ясмоліни. Піретрини та цинерини – це 

складні ефіри циклічних спиртів (піретролона або цинеролона) та 

монокарбонової або метилового ефіру дикарбонової хризантемових кислот. 

Інсектицидна активність піретрину І приблизно в 2,5 рази вища порівняно з 

піретрином ІІ. Цинерини менш токсичні у порівнянні з піретринами – у 2 

рази. Ясмоліни (жасмоліни) проявляють найнижчу інсектицидну активність 

серед описаних сполук [1, 61, 73, 76]. 

З метою отримання інсектицидних препаратів використовують суцвіття 

піретруму далматського (P. cinerariafolium Trev.), а також близьких видів – 

піретрумів рожевого та червоного (P. roseum (Adam.) Bieb., P. coccineum 

(Willd.) Worosch.) [74]. У дикорослих видів піретруму червоного квіткові 

кошики містять 0,2 – 1,2 % піретринів, стебла та листки – 0,05 – 0,13 %. У 

суцвіттях культивованих рослин вміст сполук складає 0,2 – 0,6 % [8, 144].  

На основі рослинної сировини піретруму цинерарієлистого, рожевого 

та червоного були створені рослинні інсектицидні препарати – фліцид 

(рідина) та піретрол (порошок), які використовувалися для боротьби зі 

шкідниками сільськогосподарських культур (клопи, блішки, плодожерки, 

попелиці, личинки пильщиків, довгоносиків), зовнішніми паразитами (блохи, 

воші, ґедзі) та гельмінтами свійських тварин, переносниками збудників 

хвороб людини (таргани, мухи, комарі) [18, 90, 101].  
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Піретруми в якості інсектицидів вперше були апробовані в Ірані. В 

1840 році в Дубровнику (Югославія) вперше науково доведено інсектицидну 

дію піретруму цинерарієлистого. Рослину було введено в культуру, її 

успішно вирощували в Європі, Японії, Бразилії, США [76, 90].  

На території України P. cinerariafolium інтродукований у 1939 році в 

складі посівів селекційного відділу ВІЛАРу, селекцію проводили за 

морфологічними ознакам і вмістом діючої речовини з 1939 р. по 1941 р. 

А. І. Лаським, з 1948 р. по 1952 р. – М. П. Ветчініною. На основі багатого 

колекційного матеріалу, зібраного на території країн колишнього СРСР, 

Німеччини, Югославії методом індивідуального добору за основними 

господарськими ознаками створено три сортопопуляції: високоурожайна, 

високотоксична і ранньоквітуча, які культивувалися в спеціалізованих 

господарствах – у Молдові та на півдні України. З 1952 року розпочалися 

насінницькі роботи. Після появи синтетичних пестицидів відбулося 

зниження інтересу до інсектицидних рослин. У відділі з 1969 року велися 

лише підтримуючі посіви, а з 1974 року всі роботи були призупинені. 

Насіннєвий матеріал був переданий на Кримську ЗДС ВІЛАРу, де він 

слугував основою для створення сорту Бальзам [79].  

Після встановлення токсичності синтетичних інсектицидів відбулося 

відновлення зацікавленості науковців і практиків до рослинних препаратів. 

Сьогодні піретрум далматський вирощується як інсектицидна культура в 

багатьох країнах світу: Австралія, Болгарія, Албанія, Греція, Японія, 

Франція, США та ін. На основі піретринів синтезована чисельна група 

піретроїдів – синтетичних аналогів, які володіють більш високою 

біологічною дією, є стійкішими до ферментів детоксикаційних систем комах 

і факторів навколишнього середовища [160]. 

Рослини роду Pyrethrum здавна використовувались як лікарські 

культури при лікуванні широкого спектру захворювань людини та тварин. 

Свіжу рослинну сировину застосовували при лікуванні запальних процесів, 

головного болю, артритів, порушень травної, видільної, нервової й 
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ендокринної систем, як джерело вітамінів і речовин антибактеріальної дії [7-

8, 14, 18, 101, 218]. Регуляторну дію рослинних препаратів на організм 

людини здійснював комплекс БАР піретрумів, що включає ЕО, 

сесквітерпенові лактони, флавоноїди та їх глікозиди, фітостерини, таніни, 

жирні кислоти тощо. Біохімічний склад рослинної сировини піретрумів 

залежить від видових, сортових популяційних особливостей, топографії 

органів, ґрунтово-кліматичних умов зростання рослин  (табл. 1.1). 

Цінною квітниково-декоративною, лікарською, пряно-ароматичною 

культурою є піретрум дівочий або маруна дівоча (P. parthenium), БАР якого 

володіють широким спектром лікувальних властивостей. Народна медицина 

України, Болгарії, Ірану, Єгипту, Туречинни та багатьох інших країн 

використовує траву піретруму дівочого як жарознижуючий, протизапальний, 

антигельмінтний і фітонцидний засіб, при артритах, головному болі, 

гінекологічних захворюваннях. Лікарська рослинна сировина маруни дівочої 

входить до складу фармацевтичних препаратів офіційної медицини 

Великобританії, Канади, США, Німеччини, Індії [208, 213, 235, 242].  

P. parthenium містить сесквітерпенові лактони (з них біля 85 % 

становить партенолід), ЕО (0,07-6,8 %), тритерпеноїд піретрол, вітаміни, 

флавоноїди та флавонові глікозиди, фітостерини, жирні кислоти, ДР тощо 

[14, 101, 205, 217, 234, 268]. Серед флавоноїдів піретруму дівочого 

ідентифіковані сантін, апігенін, лютеолін і кверцетин; серед фітостеролів – β-

амірін і β-сітостерол [205, 267]. 

ЕО P. parthenium являють собою багатокомпонентну суміш моно- та 

сесквітерпеноїдів (табл. Б.1), домінуючими сполуками виступають камфора 

(до 63 %), хризантенілацетат (до 22,5 %), камфен (до 9,6 %), борнеол, 

борнілацетат [14, 217, 233-234, 268]. Поряд з тим, до складу ЕО піретруму 

дівочого не входять токсичні монотерпени (танацетони), що обумовлює 

безпечність тривалого застосування рослини як лікарської сировини [204].  

Досліджено [217, 258, 268] високу антимікробну дію ЕО трави 

P. parthenium щодо багатьох грампозитивних і грамнегативних бактерій, 
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грибкової та дріжджової мікрофлори, а також виражений цитотоксичний 

вплив на розвиток атипових клітин організму ссавців [258, 267-268]. 

Встановлена інсектицидна активність ЕО піретруму дівочого на прикладі 

різновікових особин єгипетської бавовняної совки [284]. 

Таблиця 1.1 

Хімічний склад рослин видів роду Pyrethrum Zinn. 
 

Вид Орган Сполука % сухої 

 речовини 

Літературне 

джерело 

1 2 3 4 5 

P
. 

ci
n

er
a

ri
a

fo
li

u
m

  

Суцвіття Піретрин І 

(і цинерин І) 

0,57 –  

1,5 (2
1
) % 

7-8, 14, 16, 61, 76, 

90, 91, 98, 101   

Ефірні олії до 0,39 % 7-8, 50, 76, 

 91, 98, 101, 188  

Стахідрин  8, 76, 98 

Піретрозин 

(сесквітерпенові лактони) 

 8, 76, 98  

Жирні кислоти: 

пальмітинова,  

ліпаргенова, олеїнова, 

азелаінова 

 8, 76, 98, 101  

  

Фітостерин  76, 101  

Глікозиди  14, 101  

Бутони Піретрини 0,4 – 1,6 % 8, 92  

Стебла Піретрини, цинерини, 

ясмоліни 

0,05 – 0,21 % 8, 14, 76, 90, 92  

Листки Піретрин І (і цинерин І) 0,09 – 0,3 % 8, 14, 76, 90-92  

Насіння Піретрин І (і цинерин І) до 0,63 % 8, 14, 76,   

P
. 

 с
o

cc
in

eu
m

 

Суцвіття Піретрини і цинерини 0,2 – 1,2 % 8, 14, 91-92 

Стебла та 

листки 

Піретрини і цинерини 0,05 – 0,13 % 8  

P
. 

ro
se

u
m

  

Суцвіття Таніни, вітаміни, 

мінеральні речовини 

 8 

Ефірні олії до 0,4 % 142  

Стахідрин  142 

Сесквітерпенові лактони  142 
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Продовження табл. 1.1 
1 2 3 4 5 

P
. 

ro
se

u
m

 

 

Суцвіття Жирні кислоти  142 

Флавоноїди  142 

Надземна 

частина 

Піретрини, цинерини 0,05 – 0,13 % 7, 142, 144  

P
. 

b
a

ls
a

m
it

a
 Насіння Ефірна олія 20,8 % 13, 50 

Надземна 

частина 

Поліацетиленові сполуки, 

ефірні олії 

 47, 69 

P
. 

m
a

ju
s Надземна 

частина 

 

Ефірні олії до 0,4 – 0,6 % 8, 65, 69, 90, 101, 

106, 119, 134 

Вітаміни С, В1,В2  65, 69, 106, 119 

Таніни, фітонциди, 

смоли, мінеральні солі 

 119 

Флавоноїди, 

фенолкарбонові кислоти 

 69 

Сесквітерпенові лактони  69 

Листки Ефірні олії, вітаміни,  

таніни 

0,4-0,5 % 90 

P
. 

b
a

ls
a

m
it

a
 

Насіння Ефірні олії 20,8 % 13, 50 

Надземна 

частина 

Поліацетиленові сполуки,  

ефірні олії 

 47, 69 

Фітонциди  90 

P
. 

p
a

rt
h

en
iu

m
 

Суцвіття  Піретрини  14 

Листки Сесквітерпенові лактони 

(партенолід, 

3-β-гідроксипартенолід) 

0,2-1,7 % 

 

14, 26 

 

Надземна 

частина 

Піретрини, таніни  14, 26 

Вітамін С  69 

Кумарини,  флавоноїди  69 

Ефірні олії 0,07 – 0,4 % 14, 26, 69  

 

На листках піретруму настоюють оливкову олію, яка набуває стійкої 

антисептичної дії, з неї виготовляють компреси на рани для запобігання їх 

інфікування. БАР маруни дівочої проявляють інгібуючий вплив на більшість 

грампозитивних бактерій, дріжджі, спори багатьох видів паразитичних 
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грибків. Менш чутливими до них є грамнегативні бактерії. ЛВ вегетуючих 

рослин за рахунок вмісту ЕО очищують та оздоровлюють навколишню 

атмосферу [14, 69, 101, 119]. 

Високу біологічну активність проявляють сесквітерпенові лактони 

піретрумів, котрі володіють протизапальними, знеболюючими, 

протипухлинними, карцеростатичними властивостями. В надземній масі 

P. parthenium ідентифіковано партенолід, епоксісантамарин, 3β-

гідроксипартенолід та секотанапартенолід [267]. На основі методу ВЕРХ-

УФ-МС досліджено [263, 272], що вміст сесквітерпенових лактонів залежить 

від генетичних особливостей рослин і ґрунтово-кліматичних умов 

вирощування: у листках він становить 0,25±0,40 – 1,68±0,97 % на абсолютно 

суху речовину. На накопичення сесквітерпенових лактонів впливає рівень і 

тривалість освітлення, довжина фази цвітіння, вміст каротиноїдів.  

Сесквітерпенові лактони піретруму інгібують синтез простагландидів 

й арахідонової кислоти, що зумовлює антитромбоцитарну та жарознижуючу 

дію рослини. Безпосередньо БАР піретруму дівочого інгібують активність 

ряду протизапальних ферментів (5-ліпоксигеназа, фосфодіестераза-3 і 

фосфодіестераза-4) [204]. Поряд із тим, сполуки зменшують утворення 

серотоніну, що пояснює знеболюючий вплив. Встановлено, що партенолід є 

інгібітором IkkapaB-кінази – одного із ключових ферментів синтезу 

цитокінінів [265]. Клінічні дослідження, проведені у Великобританії й Ірані, 

довели ефективність використання екстрактів піретруму при мігрені та 

ревматоїдних артритах [267]. 

Досліджено виражену антиоксидантну дію сесквітерпенових лактонів і 

флавоноїдів P. parthenium in vitro [206]. Спиртовий екстракт листків 

піретруму дівочого при взаємодії з 1,1-дифеніл-2-пікрилгідразилом проявляв 

сильну радикал-зв’язуючу активність (84,4 %), що перевищувала показники 

впливу чистого партеноліду, суми флавоноїдів або окремих сполук. Це 

свідчить про існування синергічних взаємодій між БАР P. parthenium. Ряд 
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дослідників зазначає, що дія партеноліду посилюється також й іншими БАР 

рослини, зокрема вітамінами та ФС [14, 210, 269].  

Партенолід використовують як блокатор і депресант при лікуванні 

порушень ЦНС [26, 191]. Експериментально доведена знеболювальна, 

протизапальна й жарознижуюча дія партеноліду, а також екстрактів з листя 

та трави піретруму дівочого [267]. Встановлено індукцію партенолідом 

апоптичних процесів стовбурових клітин лейкемії [241], карциноми [267], 

раку молочної залози та шийки матки [206]. Важливо зазначити, що 

партенолід при лікуванні гострої форми мієлоїдної лейкемії вибірково блокує 

поділ атипових клітин, не впливаючи на повноцінні клітини крові [241]. 

Доведено, що протипухлинна дія сесквітерпенових лактонів піретрумів 

посилюється флавоноїдами рослини – апігеніном і лютеоліном [205]. 

Вміст партеноліду та його гомологів зумовлюють позитивний вплив 

використання піретруму дівочого при лікуванні ревматоїдного артриту. 

Сесквітерпенові лактони позитивно впливають на показники плазми крові, 

нормалізують загальну кількість лейкоцитів і відповідно рівень розвитку 

запальних процесів, врівноважують кальцієвий обмін [14]. 

Встановлено позитивний терапевтичний ефект застосування рослинних 

екстрактів піретруму дівочого, окремих фракцій і партеноліду при лікуванні 

гельмінтозів, викликаних Trypanosoma cruzi. За умов використання 

рослинних препаратів спостерігали морфологічні й ультраструктурні зміни в 

клітинах паразита, цитотоксичний ефект партеноліду складав 3,2 мкг/мл (СС 

50/96 год), індекс селективності – 6,4 [285]. 

Спазмолітичні та протизапальні властивості сесквітерпенових лактонів 

зумовлюють широкий спектр використання трави маруни дівочої у медичній 

практиці, наразі доцільним є розробка та виготовлення лікарських препаратів 

на її основі. На території Великобританії, Франції, Нідерландів, США та 

Канади піретрум дівочий внесений до переліку рослин офіціальної медицини, 

дозволено виробництво лікарських препаратів на основі партеноліду і 

ведеться детальне дослідження фітохімічного складу рослини [208, 213, 235, 
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242]. На основі екстрактів рослин даного виду розроблені ортомолекулярні 

комплекси для лікування гіпертонії, артритів, дерматитів (Росія) [14, 92]. 

Встановлено механізм синтезу партеноліду в клітинах губчастого 

мезофілу й епідерми листка [253]. Виділено та досліджено ключові ферменти 

біосинтезу сесквітерпенових лактонів у піретрумів (прогермакрен-синтетаза 

й β-каріофілен-синтетаза) з метою ізоляції генів, що кодують даний 

анаболітичний процес і їх використання у біотехнологічних процесах 

одержання партеноліду [211].  

У зв’язку з довготривалим застосуванням препаратів піретруму 

дівочого були проведені дослідження щодо їх токсичного пливу на організм 

людини [204]. Встановлено, що при тривалому вживанні партенолід активує 

ряд окисно-відновних ферментів, зокрема циклооксигеназу-2, що може 

призвести до виникнення алергічних реакцій, розладів шлунково-кишкового 

тракту, порушення коронарного та мозкового кровообігу.  

Перспективним і маловивченим видом даного роду є піретрум 

червоний (P. сoccineum). Надземна частина рослини, особливо кошики, містить 

піретрини та цинерини, ЕО, флавонові глікозиди, фітостерини, сесквітерпенові 

лактони і жирні кислоти [7-8, 61, 73, 101, 143]. Суцвіття піретруму червоного 

здавна використовуються як інсектицидний засіб у боротьбі проти клопів, бліх, 

вошей, тарганів, мух, комарів, шкідників овочевих і плодово-ягідних культур [8, 

74]. Даний вид як інсектицидна рослина ніколи не вводився в культуру. 

У зв’язку із вище наведеним, актуальним є вивчення алелопатичних 

особливостей та біохімічного складу рослин роду Pyrethrum. Отримання 

таких експериментальних даних є важливим для вивчення функціональної 

ролі екзометаболітів піретрумів у формуванні та стабільності квітниково-

декоративних насаджень, в оздоровленні середовища, боротьбі з комахами-

шкідниками культурних рослин, патогенними мікроорганізмами і бур’янами. 

Дослідження фітохімічного складу рослинної сировини піретрумів 

обумовить можливість подальшого фармакологічного вивчення роду та 

створення нових лікарських препаратів на його основі. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Ґрунтово-кліматичні умови Західного Лісостепу 

 

Польові досліди закладали в ґрунтово-кліматичних умовах Західного 

Лісостепу протягом 2006-2013 рр. на сірому опідзоленому ґрунті науково-

дослідних ділянок Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка, що розміщені в межах Кременецького горбогір’я.  

Характеристику ґрунтово-кліматичних умов регіону дослідження 

приведено за О. М. Мариничем [104], К. І. Геренчуком [129] та 

О. В. Заставецькою [72]. 

Характерними рисами природних умов регіону, де проводилось 

дослідження, є значні висоти, висока ступінь розчленування рельєфу, велика 

кількість опадів, висока залісненість території порівняно з прилеглими 

подільськими ландшафтами. Тому за удосконаленою схемою фізико-

географічного районування територію відносять до Північно-Подільської 

височинної області. 

Клімат території помірно-континентальний з чітко вираженими 

сезонами року. Атмосферна циркуляція відзначається зміною протягом року 

атлантичних, континентальних і арктичних повітряних мас. Переважає 

західний перенос повітря, що зумовлює домінування вітрів північно-західних 

і південно-західних напрямів. Середньорічна сила вітру становить 4,6 м/с.  

Температурний режим території відзначається помірно-

континентальним типом річного ходу температури. Середньорічні 

температури повітря становлять +6,8 – 7,4°С. Найтепліший липень – +17,6 – 

18,5°С, найнижчі температури у лютому – -4,4 – -4,7°С. Амплітуди річних 

коливань температури становлять 22-23°С.  

Сума додатних температур становить 3025°С. Перехід температур 

вище 0°С відбувається в середньому 11-13 березня, а у зворотному напрямі – 
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25-27 листопада. Період з додатними температурами триває 259-262 доби. 

Перші заморозки спостерігаються у повітрі на початку жовтня, а останні – в 

другій декаді квітня.  

Період з середньодобовими температурами вище 5°С становить 205-

210 діб (5.04–1.11). Вегетаційний період (температури вищі 10°С) 

розпочинається 25-30 квітня і триває до 1-6 жовтня (150-160 діб). Сума 

активних температур складає 2318-2565°С. 

Відповідно до гідрологічного районування територія Кременецького 

горбогір’я належить до Волинської підобласті Західної зони достатньої 

водності. Середня багаторічна сума опадів становить 594-664 мм. 

Найвологішими є червень та липень (кількість опадів 80-100 та 90-100 мм). 

Загалом протягом теплого періоду (квітень-жовтень) випадає 443-528, 

холодного – 90-100 мм опадів. 

Згідно схеми ґрунтово-географічного районування територія, на якій 

проводили дослідження, належить до листяно-лісової зони сірих лісових 

ґрунтів (західна провінція зони Лісостепу, Підкамінсько-Вишнівецький 

район) [117]. За агрохімічною характеристикою сірі лісові ґрунти 

Кременецького горбогір’я відносяться до нейтральних і близьких до 

нейтральних (показник рН у межах 5,7 – 6,6), відзначаються низьким вмістом 

доступних форм азоту та калію (відповідно 5,0 – 11,2 і 0,2 – 3,8 мг/100г за 

Кірсановим), переважно середньою, підвищеною та високою кількістю 

фосфору (8,0 – 24,3 мг/100г ґрунту). Вміст гумусу в них досягає 2-2,5 %, 

причому усі запаси зосереджені у верхньому перегнійному шарі. Ґрунти мало 

структурні, мають позитивні фізичні властивості, не запливають. Їм властива 

достатня аерація та значна водоутримуюча здатність. Коефіцієнт фільтрації 

складає 0,0003 – 0,0007 см/сек для орного шару і 0,0001 – 0,0002 для 

підґрунтя [72].  

За даними Кременецької метеостанції (табл. 2.1) середньорічна 

температура повітря в районі за роки досліджень становить близько +7,5 °С, 
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у січні – -4,5 °С, у липні – +18,5 °С. Середньорічний показник відносної 

вологості повітря досягає 70-75 % (табл. 2.2).  

Таблиця 2.1.  

Середньомісячні температури за роки досліджень, °С 

(за даними Кременецької метеостанції)  
 

Місяць 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.  2012 р. 2013 р. 

Травень 14,8 18,7 12,9 12,1 15,4 13,3 15,7 14,6 

Червень 18,8 21,0 17,6 18,7 18,5 18,4 18,2 18,3 

Липень 20,8 22,6 18,3 20,2 21,3 19,7 21,7 20,4 

Серпень 20,5 22,3 20,0 18,0 20,8 18,6 18,9 19,5 

Вересень 15,6 15,6 16,8 15,0 12,7 15,6 15,6 15,1 

Жовтень 9,9 9,8 10,5 6,9 5,6 7,8 9,1 8,7 

Листопад 3,7 3,2 4,4 3,8 7,6 2,6 5,2 4,6 
 

Таблиця 2.2.  

Середньомісячні кількості опадів за роки досліджень, мм 

(за даними Кременецької метеостанції) 
 

Місяць 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.  2012 р. 2013 р. 

Травень 60,1 54,6 41,6 28,2 107,6 56,6 103,9 70,4 

Червень 95,6 48,1 108,0 60,7 113,0 80,3 139,9 106,5 

Липень 42,4 47,7 58,4 34,1 89,8 101,0 113,8 78,0 

Серпень 52,8 83,9 25,7 11,3 85,5 48,2 135,7 63,4 

Вересень 102,4 30,4 70,7 47,0 99,6 21,7 61,1 50,7 

Жовтень 53,1 19,2 15,1 59,0 26,4 19,0 84,6 24,3 

Листопад 32,6 81,0 6,5 13,5 30,0 9,5 30,7 43,0 
 

Отже, ґрунтово-кліматичні умови Західного Лісостепу впродовж 

періоду дослідження були сприятливими для вирощування досліджуваних 

видів роду Pyrethrum. 

 

2.2. Матеріали дослідження 

 

Матеріалом дослідження обрано інтродуковані види роду Піретрум 

(Pyrethrum Zinn.):  піретрум дівочий – P. partenium (L.) Smith. та піретрум 

червоний – P. coccineum (Willd.) Worosch. (додаток В). У роботі 

досліджували алелопатичну активність рослин 4 сортів піретруму дівочого: 

Phlorа Plеno – високорослий сорт  (35-40 см) із білими густо-махровими 

суцвіттями; Whitе Gem – низькорослий сорт (20 см) із біло-жовтими 
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суцвіттями; Golden Ball та Snowball – низькорослі сорти (25-30 см) із 

суцвіттями помпонного типу відповідно світло-жовтого та білого 

забарвлення.  

У сучасній систематиці квіткових рослин рід Піретрум (Pyrethrum 

Zinn.) відносять до родини Айстрові (Складноцвіті) – Asteraceae Dum. 

(Compositae Gisek.), порядку Айстроцвіті – Asterales, підкласу Астериди – 

Asteridae, класу Еудікоти – Eudicots, надкласу Покритонасінні – 

Magnoliophita [120, 169].  

Види цього роду поширені в помірній зоні всієї Європи й Азії, 

особливо в країнах Середземномор'я і Близького Сходу (Передньої Азії). Рід 

об'єднує близько 100 видів [169]. На території країн СНД зустрічається 56 

видів роду, у тому числі на території України – 9 видів. У культурі 

вирощують близько 20 видів [28, 116]. 

Батьківщиною P. partenium є Південна Європа. Вид поширений у 

помірних районах Європи (Середзем’я), на Кавказі та в Малій Азії [108]. На 

території України культивується як квітниково-декоративна культура. У 

дикому стані зустрічається на півдні Полісся, в Лісостепу і Криму [131, 169].  

Поширений також під назвами: матрикарія виключна (Matricaria 

eximia), матрикарія капська (M. capensis hort. non L.), матрикарія дівоча 

(M. partenium L.), хризантема дівоча (Chrisanthemum partenium (L.) Sm.), 

пижмо дівоче (Tanacetum partenium (L.) Schultz-Bip.) [91].  

P. coccineum зустрічається на Кавказі і в горах Ірану, а також у сусідніх 

районах Туреччини. Зростає на субальпійських луках, де обирає більш вологі 

західні, північно-західні та північні схили [73, 82, 130]. З успіхом вирощують 

у південних районах України. Поширений під назвами: ромашка рожева, 

златоцвіт рожевий, ромашка червона, хризантема червона (C. coccineum 

Willd.) [42, 79]; іноді відносять до інших видів – персидська ромашка 

(P. cinerariafolium Trev.), піретрум рожевий (P. roseum Grev.), піретрум 

м’ясочервоний (P. carneum Grev.) [131, 144]. 
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2.2.1. Біологічні особливості й агротехніка вирощування видів 

P. parthenium та P. сoccineum 

 

Піретрум дівочий є декоративною культурою, має численні 

різновидності із простими, махровими, різноманітними за розміром і 

забарвленням квітками. Високо цінуються махрові форми піретруму 

дівочого, золотиста різновидність має дрібні жовто-зелені листки, що добре 

піддаються стрижці та використовуються для коврових клумб [10, 91]. 

Низькорослі сорти застосовуються для оформлення бордюрів, у вуличних 

вазонах, балконних ящиках тощо [63, 73, 82].  

Піретруми невибагливі до ґрунту, проте не люблять надлишку вологи 

та нестачі освітлення [30-31]. Найчастіше для даної культури відводять 

середньо-родючі ділянки з глибоким заляганням ґрунтових вод. Садять на 

сонячних ділянках. В альпінаріях висаджується на сухих місцях, кам’яних 

ділянках або безпосередньо на кам’яні сухі стінки, де інші рослини гинуть 

через нестачу вологи [21]. 

У рекомендаціях щодо вирощування піретруму пропонують два 

можливі варіанти: через розсаду або ж прямим висіванням у відкритий ґрунт 

[97]. Останнім способом можна користуватись при розмноженні лише 

немахрових сортів, проте варто враховувати, що проростки рослин чутливі 

до холоду та найменшого підсихання ґрунту. Насіння найкраще висівати у 

лютому-березні в теплому приміщенні, загортаючи на глибину 3 мм. Сходи 

з’являються на 7-10 добу. Їх пікірують у стелажі чи в парники, а в травні, 

коли минає загроза заморозків, висаджують на постійне місце зростання [91]. 

Молоді рослини переносять слабкі заморозки, а дорослі восени і більш 

сильні (до -4˚С). 

Відстань між рослинами залежить від сортових особливостей. 

Високорослі рослини висаджують через 30 см, низькорослі – 20-25 см, а 

карликові форми розміщують на відстані 15-20 см [30]. Цвітіння у 

низькорослих махрових сортів триває більше місяця, у високорослих – до 
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двох, немахрові садові варіанти цвітуть понад два місяці. Після відцвітання 

зів’ялі суцвіття ретельно зрізують, залишаючи красиві пірчасті листки темно-

зеленого або світло-зеленого забарвлення, подекуди з золотистим відтінком 

[34-35]. Насіння дозріває добре (через 20-30 діб після відцвітання) і легко 

висипається з кошиків, тому його потрібно збирати у міру дозрівання через 

кожні 5-6 діб [92].  

Піретрум дівочий є високостійкою рослиною до шкідників і хвороб. 

Проте у фазу сходів рослини легко вражаються грибковими захворюваннями 

[97], а під час бутонізації та цвітіння – попелицями, тому потребує 

періодичного обприскування інсектицидами. 

Насіння піретруму червоного висівають у відкритий ґрунт у травні 

після зникнення загрози останніх заморозків. Сходи з’являються на 5-7 добу, 

потребують помірного освітлення та зволоження ґрунту. У перший рік 

вегетації рослина формує кореневу розетку з 5-8 перисто-складних листків, 

на другий утворює квітконосне стебло з 2-3 гілками, кожна з яких несе 

квітковий кошик [10]. Зацвітає у червні, період квітування до 2-4 тижнів, 

залежно від погодних умов.  

Насіння дозріває через 25-30 діб, з кошиків практично не висипається. 

Після збирання насіння квітконосні стебла зрізують, рослини активно 

вегетують, формують пишну листкову розетку з декоративними темно-

зеленими листками. На 3-тій рік життя рослини можна розмножувати 

вегетативно поділом куща, здебільшого, навесні до відновлення вегетації 

[31].  

Піретрум червоний є зимостійкою культурою, світлолюбивий, однак 

непогано переносить і тінь. У степових районах його доцільно вирощувати на  

ділянках, частково затінених від сонячних променів, в іншому випадку 

суцвіття вигоряють [10]. У культурі невибагливий, на одному місці зростає 

до 10 років [82]. Найкраще його вирощувати на супіщаних та добре 

дренованих суглинистих слабо-кислих ґрунтах [70].  
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2.3. Загальна схема досліджень 

 

Алелопатичну активність та хімічну природу екзометаболітів видів 

P. parthenium та P. сoccineum досліджували за схемою (Рис. 2.1.)  
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Рис. 2.1. Загальна схема досліджень  
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2.4. Методи дослідження 

 

Для вирішення поставлених завдань нами застосовано системний 

підхід з використанням польових, вегетаційних, алелопатичних, біохімічних і 

статистичних методів дослідження. 

Польові досліди закладали згідно загальноприйнятої методики [66] 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 сортів піретруму дівочого 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. Догляд полягав у 

прополюванні рослин, рихленні міжрядь, видаленні відмерлих плодоносних 

пагонів. Спостереження за сезонним циклом росту та розвитку рослин 

проводили на 30 модельних рослинах [109]. Біометричні виміри здійснювали 

щодекади за Б. О. Доспеховим [66]. 

В експериментах використовували листки, стебла, корені, суцвіття, 

насіння, рослинні рештки досліджуваних видів. Зразки рослинного матеріалу 

відбирали в суху погоду в післяобідній час у різні фази росту та розвитку 

рослин (початок вегетації, бутонізація, цвітіння, плодоношення; відновлення 

вегетації – для піретруму червоного). Ґрунт для аналізу відбирали в 
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прикореневій сфері – горизонт 0-20 см під рослинами, а також за межами дії 

рослинних виділень (контроль – пар).  

2.4.1. Алелопатичні методи дослідження 

Алелопатичну активність водо-, спирторозчинних екстрактів і летких 

виділень рослинного матеріалу визначали методом біотестів за 

А. М. Гродзинським [133]. У якості тест-об’єктів використовувалися 

однодобові проростки пшениці м’якої (Triticum aestivum L.) сорту Перлина 

Лісостепу та крес-салату (Lupidium  sativum L.).   

Вивчення алелопатичної активності водорозчинних виділень 

рослинних органів. Моделлю рослинних виділень слугували витяжки, які 

виготовляли настоюванням свіжого рослинного матеріалу в дистильованій 

воді протягом 24 год. при кімнатній температурі. Співвідношення між 

наважкою рослинного матеріалу й об’ємом води становило 1:10, 1:50, 1:100. 

Вивчення алелопатичної активності спирторозчинних виділень 

рослинних органів. Спирторозчинні екстракти отримували вище описаним 

методом, проте у якості розчинника використовували водно-спиртовий 

розчин з об’ємним вмістом етилового спирту 70 %. Екстракти розливали у 

чашки Петрі, випарювали розчинник, вносили дистильовану воду і 

розкладали біотести. 

Вивчення алелопатичної активності летких виділень рослинних 

органів. При дослідженні біологічної активності летких речовин 1 г свіжої 

рослинної сировини розміщували на годинниковому склі в центрі чашки 

Петрі, по периферії якої були розкладені проростки біотесту. Обов’язковою 

умовою досліду була повна герметичність посуду.  

Вивчення алелопатичної активності ризосферного ґрунту. Для 

оцінки алелопатичної активності ґрунту були використанні метод прямого 

біотестування [133], а також модифікований метод Нейбауера-Шнейдера 

[56]. Згідно методу прямого біотестування відбирали середні проби ґрунту з 

ризосфери кожного сорту, зважували по 50 г і поміщали у ступки. 

Зволожували водою до 75 % від повної вологоємності, що відповідає 
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пастоподібному стану ґрунту, та добре розтирали товкачиками. Суспензію 

переносили у чашки Петрі. При струшуванні чашки на поверхні ґрунту 

утворилося легке водне дзеркало, на яке клали фільтр, який точно відповідав 

діаметру чашки. На фільтр розклали проростки біотесту (крес-салат або 

пшениця м’яка, по 15 штук). У контролі використовували ґрунт з пару.  

Згідно методу Нейбауера-Шнейдера відбирали по 50 г ґрунту з-під 

коренів рослин, як контроль – з чистого пару, та закладали у пластикові 

стакани. У всі проби доливали по 50 мл дистильованої води і вміщували 

рулон бавовняної тканини із 50 пророслими зернами пшениці м’якої. Через 

10 днів проростки біотесту вивільнювали, вимірювали довжину корінців, 

колеоптилів, визначали сиру та суху масу рослин. 

Вивчення алелопатичної активності післяжнивних решток. 

Алелопатичну активність виділень рослинних решток визначали методом 

біотестування їх водних, спиртових витяжок і летких виділень.  

2.4.2. Біохімічні методи досліджень 

Вміст ФС визначали шляхом трикратної екстракції рослинної 

сировини 80%-ним етанолом, витяжки очищували від пігментів і ліпідів. 

Сумарну кількість ФС здійснювали методом, що ґрунтується на окисненні їх 

реактивом Фоліна-Чокальте з утворенням комплексу синього кольору [4]. 

Інтенсивність забарвлення вимірювали на спектрофотометрі UNICO UV-2100 

(США) при довжині хвилі 725 нм. Суму ФС у розчині визначали за 

калібрувальною кривою, яку складали на основі показників оптичної густини 

стандартних розчинів галової кислоти.  

Визначення кількісного вмісту флавоноїдів у рослинній сировині 

проводили спектрофотометричним методом на основі взаємодії з хлоридом 

алюмінію [96]. Рослинну сировину екстрагували 70%-вим етиловим спиртом 

у колбі зі зворотним холодильником. До профільтрованого екстракту 

додавали спиртовий розчин хлориду алюмінію, вимірювали оптичну густину 

на спектрофотометрі при довжині хвилі 410 нм. Паралельно вимірювали 

оптичну густину розчину стандартного зразка рутину. 
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Таніни визначали шляхом окиснення їх перманганатом калію в 

присутності індигосульфокислоти [89]. Екстракцію ДР здійснювали  

киплячою водою в колбі зі зворотнім холодильником. До витяжки додавали 

індигосульфокислоту і титрували розчином перманганату калію до 

золотисто-жовтого забарвлення. 

Вміст вітаміну Р визначали методом перманганатометрії [96]. 

Сировину екстрагували гарячою дистильованою водою, додавали 

індигокармін. Титрували із мікробюретки розчином перманганату калію до 

появи стійкого жовтого забарвлення. 

Вітаміни групи С визначали за реакцією Тільманса [96]. Повітряно-

суху подрібнену сировину розтирали у ступці з розчину соляної кислоти, 

фільтрували. Титрували 2,4-дихлорфеноліндофенолом до стійкого 

рожевого забарвлення. 

Вміст ОК визначали титриметрично [1]. Екстракцію здійснювали 

продовж 2 годин на киплячій водяній бані. До визначеного об’єму 

додавали індикатори (фенолфталеїн і метиленовий синій), титрували 

розчином гідроксиду натрію до появи стійкого лілово-червоного 

забарвлення піни. Сумарний вміст ОК розраховували у перерахунку на 

яблучну кислоту в абсолютно сухій сировині. 

Дослідження компонентного складу ЕО проводили методом ГХ-МС за 

допомогою газового хроматографа Agilent Technology 6890 із мас-

спектрометричним детектором 5973. Умови аналізу: стовпчик НР-1 

завдовжки 30 м, із внутрішнім діаметром 0,25 мм; температура термостата 

програмувалася від 50 до 250 °С зі швидкістю 4 °С/хв.; температура 

інжектора – 250 °С, газ-носій – гелій, швидкість потоку 1 мл/хв.; перенесення 

від газового хроматографа до мас-спектрометричного детектора прогрівалося 

до 230 °С; температура джерела підтримувалась на рівні 200 °С; електронна 

іонізація проводилась за 70 eV у ранжуванні мас m/z від 29 до 450.  

Компоненти ЕО ідентифікували за результатами порівняння в процесі 

хроматографування мас-спектрів хімічних речовин з даними бібліотеки мас-
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спектрів NIST05-WILEY (близько 500000 мас-спектрів). Індекси утримання 

компонентів розраховували за результатами контрольних аналізів сполук з 

додаванням суміші нормальних алканів (С10-С18). 

Визначення вмісту макро- та мікроелементів проводили методом 

атомно-адсорбційної спектрофотометрії на ААС С-115 М-1 [110]. У 

досліджуваних зразках визначали вміст загальних (ґрунт) та рухомих (ґрунт, 

рослини) форм макро- (Ca, K, Na, Mg, Fe) та мікроелементів (Zn, Cu, Mn, Co, 

Ni, Pb, Cd). Для визначення загального (валового) вмісту металів наважку 

ґрунту поміщали в платиновий тигель, додавали концентровані плавикову і 

хлорну кислоти. Випарювали насухо. Сухий залишок розчиняли у суміші 

концентрованих хлорної й азотної кислот. Вимірювали загальний об’єм. 

При кількісному визначенні розчинних форм металів наважку ґрунту 

або сухої рослинної сировини клали в бюкс, додавали концентровану азотну 

кислоту і нагрівали в термостаті протягом 2 год. Охолоджували, додавали 

концентрований пероксид водню, нагрівали ще 1,5 год. Після охолодження 

фільтрували, вимірювали загальний об’єм. В отриманих витяжках 

спектрофотометрично визначали концентрацію досліджуваних макро- та 

мікроелементів. Ступінь нагромадження елементів рослинами розраховували 

за коефіцієнтами біологічного накопичення (КБН) згідно формули [38]: 

                            Вміст елементу в сухій біомасі, мг/кг 

             КБН   =                                                                 , одиниць. 

                                Вміст елементу в ґрунті, мг/кг 
 

Загальну кислотність ґрунту у водній витяжці визначали на рН-метрі 

159 М  [40]. 

Біологічна повторність дослідів – 3-кратна, аналітична – 8-кратна. 

Статистичну обробку експериментальних даних проводили за 

М. Є. Кучеренком та ін. [95,] і Г. Ф. Лакіним [99], використовуючи пакет 

програм MS Excel 2000 та Origin 6 для Windows XP і 2007. Статистичні 

похибки в дослідах коливалися в межах 5 %. 
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РОЗДІЛ 3 

АЛЕЛОПАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

ВИДІВ P. PARTHENIUM I P. COCCINEUM 

 

Представники роду Pyrethrum викликають зацікавлення у фармацевтів 

[18, 97, 208], лікарів [26, 60, 69, 90, 101, 144, 218, 251], працівників сільського 

господарства [3, 63, 182], хімічної [160, 284] та харчової промисловості [47, 

65, 106, 119, 231]. Однак їх фітоценотичні й алелопатичні особливості 

практично не вивчені. Описаний у літературі хімічний склад може свідчити 

про наявність високої алелопатичної активності піретрумів, яку необхідно 

враховувати при моно- та їх сумісному вирощуванні з іншими квітниково-

декоративними культурами. Тому актуальним було вивчення алелопатичної 

активності двох найбільш перспективних видів роду Pyrethrum.  

Алелопатичні функції кожної рослини тісно пов’язані між собою і 

залежать від її фізіологічного стану, фази росту та розвитку, видових 

особливостей і ґрунтово-кліматичних умов регіону вирощування [145]. Тому 

для дослідження ми використовували вегетативні та генеративні органи 

рослин, післяжнивні рештки, визначали динаміку алелопатичної активності 

їх ВРВ, СРВ і ЛВ, а також токсичність ризосферного ґрунту. Штучно 

корегуючи рівень рослинних метаболітів, можна визначити межі їх 

фізіологічно активних концентрацій, вивчити алелопатичний поріг 

чутливості та максимум дії алелопатичного фактора. Важливим також є 

підбір тест-об’єктів, оскільки рослинні виділення характеризуються видовою 

специфічністю та вибірковістю дії [56]. При цьому виділення рослин в 

однакових концентраціях по-різному впливають на різні тест-об’єкти 

(специфічність дії), а вибірковість виявляється в неоднаковій відповідній 

реакції видів рослин-акцепторів на дію (в рівних концентраціях) виділень 

однієї і тієї ж рослини-донора [107, 136]. Враховуючи вище зазначене, нами 

були використані однодобові проростки одно- та дводольних рослин-

акцепторів (див. розділ 2.4.1). 
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3.1. Особливості росту та розвитку піретрумів, інтродукованих у 

ґрунтово-кліматичних умовах Західного Лісостепу  

 

Вагомий вплив на рівень алелопатичної активності здійснюють 

ґрунтово-кліматичні умови вирощування культур, а також рівень їх адаптації 

до них. Показано [62, 182], що рослини в перші роки інтродукції 

характеризуються значно вищими показниками алелопатичної напруженості, 

що зумовлено розвитком адаптаційних механізмів на фоні інтенсивного 

синтезу фізіологічно активних сполук широкого спектру дії. Саме тому 

важливо проводити дослідження алелопатичного потенціалу рослин в умовах 

їх успішної інтродукції.  

Згідно літератури [72, 129] клімат Західного Лісостепу сприятливий 

для вирощування квітниково-декоративних культур роду Pyrethrum. 

Кліматичні умови вегетаційних періодів 2006-2013 рр. відповідали еколого-

біологічним потребам піретрумів (див. розділ 2.1). Встановлено, що в умовах 

регіону дослідження P. parthenium розвивався як однорічна культура. Під час 

вегетації рослини проходять наступні фази росту та розвитку (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1  

Фенофази розвитку рослин P. parthenium 
 

Сорт Фаза росту та розвитку 

Початок вегетації Бутонізація Цвітіння Плодоношення 

Вегетаційний період 2010 року 

White Gem 23.05-17.06 17.06-28.06 28.06-15.09 15.09-06.11 

Phloro Pleno 23.05-16.06 16.06-27.06 27.06-12.09 12.09-06.11 

Golden Ball 23.05-18.06 18.06-29.06 29.06-15.09 15.09-06.11 

Snowball 23.05-17.06 17.06-30.06 30.06-16.09 16.09-06.11 

Вегетаційний період 2011 року 

White Gem 20.05-19.06 19.06-02.07 02.07-17.09 17.09-30.10 

Phloro Pleno 20.05-20.06 20.06-01.07 01.07-18.09 18.09-30.10 

Golden Ball 20.05-19.06 19.06-30.06 30.06-16.09 16.09-30.10 

Snowball 20.05-19.06 19.06-01.07 01.07-19.09 19.09-30.10 

Вегетаційний період 2012 року 

White Gem 25.05-17.06 17.06-26.06 26.06-16.09 16.09-02.11 

Phloro Pleno 25.05-17.06 17.06-30.06 30.06-16.09 16.09-02.11 

Golden Ball 25.05-16.06 18.06-29.06 29.06-15.09 15.09-02.11 

Snowball 25.05-18.06 18.06-28.06 28.06-16.09 16.09-02.11 
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У період висаджування рослин у відкритий ґрунт (третя декада травня) 

середньомісячна температура була дещо нижчою від оптимальної (8-10°С), 

що спричинило загальмовування росту рослин. Дані спостереження 

підтверджують літературні відомості щодо належності піретруму дівочого до 

групи теплолюбних культур [28, 31], для успішного розвитку яких необхідні 

більш високі температури (15-18˚С).  

У другій половині червня спостерігалася активізація ростових 

процесів, так як температура і кількість опадів були достатніми для 

підвищення інтенсивності метаболізму рослин. Формування вегетативної 

маси розпочалося через 15-20 діб після висаджування розсади та досягнуло 

максимуму в період бутонізації рослин (рис. 3.1). Розвиток бічних пагонів і 

формування листкової поверхні активізувалися в період завершення 

бутонізації – цвітіння рослин та зменшились під час плодоношення.  
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Рис. 3.1. Висота рослин P. parthenium, що вирощувались у ґрунтово-

кліматичних умовах Західного Лісостепу (вегетаційний період 2010 року) 

 

У липні-серпні спостерігалися досить високі середньодобові 

температури (19-21˚С), не зважаючи на те, що кількість опадів суттєво 

знизилась (див. табл. 2.1). Досліджуваний вид проявив значну 

посухостійкість, за відсутності або низької кількості атмосферних опадів 

піретруми зберігали декоративні якості, не спостерігалося вигорання рослин, 

проте тривалість життя суцвіть істотно зменшувалась.  
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У вересні-жовтні було відмічено зниження інтенсивності росту 

досліджуваних рослин у зв’язку із зменшенням середньодобових температур 

(до 8-15˚С). Вегетація піретрумів тривала до перших приморозків (початок 

листопада). Варто вказати, що навіть за умов низьких позитивних температур 

рослини продовжували формувати нові квітконосні пагони.  

Протягом онтогенезу рослини P. parthenium проходили вікові зміни, 

що характеризувалися морфо-біологічними особливостями. Виявлені 

критерії вікових станів P. parthenium дали змогу виділити три вікові періоди і 

вісім вікових станів: латентний період – насіння в стані спокою; 

прегенеративний – проростки, ювенільний, іматурний, віргінільний стан; 

генеративний – молодий, середньовіковий, пізньовіковий стан.  

Латентний період тривав від дозрівання насіння до його проростання. 

Зріле насіння паличкоподібне, кремового забарвлення, в 1 г – 4700-5100 шт. 

Прегенеративний період визначався з моменту проростання насіння, 

його тривалість була 40-50 діб. Першим розвивався зародковий корінець, на 

момент появи сходів його довжина сягала 3,7-6,1 мм. Сім’ядолі виносились 

на поверхню ґрунту без насіннєвої шкірки і виконували функції перших 

листків. Максимальних розмірів сім’ядольні листки досягали через 10-14 діб 

після появи сходів. Вони мали еліптичну форму, довжина становила 7-8 мм, 

ширина – 3-4 мм. Перша пара справжніх листків з’являлася на 16-20 добу. 

Тип росту – розетковий. Сім’ядольні листки відмирали через 30-35 діб після 

появи сходів. До цього часу рослини мали 6-7 справжніх листків. Висота 

рослин на даному етапі онтогенезу становила 3-5 см. На цей період 

припадало висадження рослин у відкритий ґрунт.  

Генеративний період розвитку розпочинався з активного видовження 

основного пагона та закладання квіткових бруньок. В умовах регіону 

дослідження цей період тривав від другої половини липня і до завершення 

вегетаційного періоду.  

P. coccineum в умовах Північного Поділля розвивався як багаторічна 

культура, формував численні високо-декоративні складно-перисто-роздільні 
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листки темно-зеленого забарвлення та красиві суцвіття від блідо-рожевого до 

малиново-червоного кольору, діаметром до 15 см.  

У таблиці 3.2 наведено фенофази піретруму червоного, що зростав в 

умовах Західного Лісостепу України.  

Таблиця 3.2  

Фенофази розвитку рослин виду P. coccineum 
 

Фаза росту та розвитку Вегетаційний період 

2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Початок вегетації 02.04-24.05 08.04-28.05 05.04-22.05 

Бутонізація 24.05-10.06 28.05-15.06 22.05-08.06 

Цвітіння 10.06-28.06 15.06-02.07 08.06-25.06 

Плодоношення 28.06-05.07 02.07-09.07 25.06-03.07 

Відновлення вегетації 05.07-28.07 09.07-30.07 03.07-27.07 

Повторна бутонізація* 28.07-07.08 30.07-12.08 27.07-07.08 

Повторне цвітіння* 07.08-25.08 12.08-27.08 07.08-20.08 

Повторне плодоношення* 25.08-06.11 27.08-06.11 20.08-06.11 

Примітка: * – зазначені фази росту та розвитку проходили 20,0 – 74,6 % рослин 
 

Рослини вирощували розсадним методом, висаджування у відкритий 

ґрунт здійснювали у третій декаді травня. У перший рік вегетації піретруми 

формували розетки із 5-8 листків, ростові процеси та накопичення сирої маси 

здійснювалось повільно.  

Необхідно зазначити, що в умовах регіону дослідження усі рослини 

успішно перезимовували, активація життєдіяльності розпочиналася у першій 

декаді квітня (рис. 3.2).  

У фазу початку бутонізації прикоренева розетка включала 3-5 старих і 

4-7 молодих листків.  Рослини формували 1-3 квіткові пагони, на кожному з 

яких розвивалися 1-2 суцвіття. Період цвітіння тривав 16-20, плодоношення – 

7-10 діб, пізніше плодоносні пагони відмирали, їх видаляли. Піретруми 

розпочинали активну вегетацію, з’являлися нові листки, збільшувались 

розміри кущів. У другій половині липня спостерігалося повторне цвітіння 

рослин, частка квітуючих рослин 2-го року вегетації складала 20,0, 3-го року 

– 46,3, 4-го року – 74,6 % від загальної кількості. Необхідно відмітити, що 
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кількість квітконосних пагонів і суцвіть, а також розміри останніх були 

значно меншими у порівнянні з першим періодом цвітіння.  
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Рис. 3.2. Висота рослин виду P. coccineum (2-ий рік вегетації),  

що вирощувались у ґрунтово-кліматичних умовах Західного Лісостепу 

(вегетаційний період 2010 р.) 

 

У першій половині серпня спостерігалося часткове вигорання листків 

піретруму червоного внаслідок дії інтенсивного освітлення, що підтверджує 

літературні дані щодо належності виду до групи тіньовитривалих культур 

[10, 82]. Завершення вегетації рослин припадало на початок листопада.  

У 2013 році проводили вегетативне розмноження піретруму червоного 

шляхом поділу куща до початку вегетації рослин (початок квітня). 

Використовували рослини 4-го року життя, кущ розділяли на 3-4 частини, 

висаджували на територію квітниково-декоративних насаджень, обираючи 

ділянки з частковим затіненням. Піретруми успішно відновили вегетацію, в 

зазначених умовах листки характеризувались більшою площею листкової 

пластинки і темнішим забарвленням, довжина квітконосних пагонів зростала 

до 60-75 см. Також було відмічено часткове повторне цвітіння рослин. 

Онтогенетичні закономірності росту та розвитку культури відмінні від 

зазначених характеристик P. parthenium (див. вище), що зумовлено 

загальною тривалістю життєвого циклу, відмічена знижена інтенсивність 

ростових процесів і менш тривале цвітіння. 
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На основі виявлення онтогенетичних особливостей рослин 

P. сoccineum встановлені три вікові періоди і сім вікових станів: латентний 

період; прегенеративний – проростки, ювенільний, іматурний, віргінільний 

стан; генеративний – молодий і середньовіковий стан.  

Латентний період був подібними до вище описаного для 

P. parthenium. Зріле насіння піретруму червоного дещо більше, 

паличкоподібне, буро-коричневого забарвлення, в 1 г – 3800-4200 шт.  

Прегенетаривний період тривав більше одного року і супроводжувався 

збільшенням кількості листкових пластинок та розвитком кореневої системи. 

У генеративний період входили особини, починаючи з 2-го року життя. 

У першій декаді квітня рослини розпочинали формувати нові листки, у 

третій декаді травня – квітконосний пагін. На 3-му році життя піретрум 

червоний переходив у середньовіковий стан, на кожному кущі утворювались 

6-10 квітконосів з 8-15 суцвіттями. Розмір останніх був дещо меншим (до 20 

%) у порівнянні з суцвіттями рослин першого року цвітіння. 

Отже, інтродукція видів P. parthenium та P. сoccineum у ґрунтово-

кліматичні умови Західного Лісостепу була успішною, рослини активно 

вегетували, проходили повний цикл розвитку, формували життєздатне 

насіння. Встановлено, що досліджувані види роду Pyrethrum відносяться до 

рослин з довгим періодом вегетації. Тривалість вегетації P. parthenium у 

відкритому ґрунті в умовах регіону складала 150 – 165, P. сoccineum 2-4 років 

життя – 200-215 діб. 

 

3.2. Динаміка алелопатичної активності вегетативних і 

генеративних органів деяких видів роду Pyrethrum 

 

ААС піретрумів виявили певну специфічність і вибірковість дії на 

біотести. Найвищу чутливість до дії ВРВ і СРВ рослин проявили корінці 

крес-салату, дещо нижчу – корінці пшениці м’якої, що свідчить про 

вибірковість дії фітотоксичних речовин піретрумів. Колеоптилі пшениці були 
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менш чутливими до дії ААС, проте реагували на їх присутність зміною 

інтенсивності ростових процесів (рис. 3.3).  
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Рис. 3.3. Алелопатична активність ВРВ (А) і СРВ (Б) листків рослин роду 

Pyrethrum. Фаза росту і розвитку – бутонізація. Співвідношення сирої 

рослинної сировини і води: а – 1:10, b – 1:50, c – 1:100 

 

Встановлено, що найбільшу кількість водорозчинних фітоінгібіторів 

нагромаджували листки рослин. Так, у фазі бутонізації ААС листків 

піретрумів (розведення 1:10) загальмовували ростові процеси корінців 

пшениці на 33,8 (P. coccineum) – 55,7 % (Snowball) у порівнянні з 

проростками, вирощеними на дистильованій воді. Висота колеоптилів 

біотесту складала 47,9 (Whitе Gem) – 96,8 % (P. coccineum) порівняно з 

контролем. Корінці крес-салату виявили найвищу чутливість до дії ААС 
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листків піретрумів, їх ріст загальмовувався на 51,2 (P. coccineum) – 64,6 % 

(Golden Ball) у порівнянні з контролем. 

СРВ рослин містили значно більшу кількість фітоінгібіторів (див. рис. 

3.3 Б), що зумовлено екстракцією таких ААС як ФС, пігменти, вітаміни, 

стероли тощо. За максимальної концентрації (розведення 1:10) витяжки 

листків піретруму дівочого інгібували ростові процеси корінців пшениці на 

42,9 (Whitе Gem) – 52,1 (Snowball); колеоптилів – 26,3 (Phlora Pleno) – 48,3 % 

(Snowball) порівняно з контролем. Ростові процеси корінців і колеоптилів 

біотесту під впливом екстрактів піретруму червоного загальмовувались на 

39,9 та 18,2 % відповідно. Довжина корінців крес-салату, вирощеного за дії 

екстрактів P. parthenium, становила 25,5 (Phlora Pleno) – 44,6 (Whitе Gem), 

P. coccineum – 58,4 % у порівнянні з контролем. 

Екстракти вегетативних і генеративних органів піретрумів 

відзначались різною алелопатичною активністю. Найвищий гальмівний 

вплив виявили листки та суцвіття, найнижчий – корені, проміжний – стебла 

рослин (рис. 3.4). Отримані результати узгоджуються з даними 

А. М. Гродзинського [56] та Л. Д. Юрчак [182] щодо розподілу ААС у 

рослинному організмі. Так, у фазі цвітіння ВРВ листків (розведення 1:10) 

загальмовували ріст корінців крес-салату на 56,7 (Phlora Pleno) – 60,3 

(Snowball), суцвіть – на 48,6 (P. coccineum) – 69,6 % (Phlora Pleno) порівняно 

з контролем. Витяжки з коренів інгібували ростові процеси біотесту лише на 

31,2 (P. coccineum) – 48,1 % (Phlora Pleno). Екстракти стебел за вмістом ААС 

займали проміжне положення. При зменшенні концентрації інгібуючий 

вплив послаблювався (листки, суцвіття) і навіть набував рістактивуючих 

властивостей (корені).  

При аналізі алелопатичної активності СРВ визначено, що витяжки 

суцвіть P. parthenium загальмовували ростові процеси біотестів на 60,6 (Whitе 

Gem,) – 81,3 (Phlora Pleno), P. coccineum – лише на 49,1 % порівняно з 

контролем (розведення 1:10). 
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Рис. 3.4. Алелопатична активність ВРВ (А, В, Д) і СРВ (Б, Г, Е) 

вегетативних і генеративних органів рослин роду Pyrethrum. Фаза росту і 

розвитку – цвітіння, біотест – корінці крес-салату. Співвідношення маси  

сирої рослинної сировини і води:  А, Б – 1:10; В, Г – 1:50; Д, Е – 1:100 
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Поряд з тим, вміст фітоінгібіторів у кореневих виділеннях піретруму 

дівочого складав 26,5 (Golden Ball) – 49,1 (Phlora Pleno), піретруму 

червоного – 23,2 %. При зменшенні концентрації гальмівний вплив 

екстрактів суцвіть і листків послаблювався, коренів – практично 

знівельовувався.  

Нами досліджено динаміку алелопатичної активності виділень 

вегетативних і генеративних органів рослин роду Pyrethrum. Виявлено два 

піки алелопатичної активності листків (рис. 3.5).  
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Рис. 3.5. Динаміка алелопатичної активності ВРВ (А) і СРВ (Б) листків 

рослин роду Pyrethrum (біотест – корінці пшениці, розведення 1:10) 

 

Перший пік припадав на фазу початок вегетації (4-6 справжніх 

листків), яка характеризувалася значною активністю метаболічних процесів 

на фоні адаптації рослин до умов навколишнього середовища. За розведення 

1:10 ВРВ листків загальмовували ріст корінців пшениці на 48,0 

(P. coccineum) – 63,2 (Phlora Pleno); СРВ – на 41,1 (P. coccineum) – 58,5 % 
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(Phlora Pleno) порівняно з проростками, вирощеними на дистильованій воді. 

Протягом бутонізації гальмівний вплив витяжок зменшувався і знову зростав 

під час цвітіння рослин. На серпень припадав другий пік активності, що 

обумовлено накопиченням у листках численних фізіологічно активних 

сполук. Так, водорозчинні витяжки листків загальмовували ріст корінців 

біотесту на 50,0 (Whitе Gem) – 59,1 % (P. coccineum); спирторозчинні – 47,4 

(P. coccineum) – 65,5 % (Whitе Gem) у порівнянні з контролем.  

Під час плодоношення алелопатична активність екстрактів значно 

знижувалась і була мінімальною за увесь період досліджень. Це було 

зумовлено сповільненням метаболічних процесів, зниженням інтенсивності 

росту, розпадом окремих груп фізіологічно активних речовин [105]. Виняток 

становили листки P. coccineum, вміст вородозчинних інгібіторів у яких під 

час плодоношення досягав максимуму за вегетаційний період. Разом з тим, 

СРВ листків піретруму червоного містили найменше фітоінгібіторів з усіх 

досліджуваних зразків (див. рис. 3.5).  

Необхідно зазначити, що фаза плодоношення P. coccineum 

розпочиналась на 20-30 діб швидше порівняно з P. parthenium. У цей період 

розвитку рослин відмічена вища сума активних температур, що позитивно 

вплинуло на рівень метаболічних процесів. 

На основі досліджень показано, що ВРВ стебел піретруму дівочого 

проявляли найвищу алелопатичну активність на початку вегетації (рис. 3.6). 

У фазі 4-6 справжніх листків екстракти P. parthenium загальмовували ростові 

процеси біотесту на 35,5 (Whitе Gem) – 55,8 (Phlora Pleno), під час бутонізації 

– 33,8 (Golden Ball) – 46,5 % (Whitе Gem) порівняно з проростками, 

вирощеними на дистильованій воді.  

Пік алелопатичної активності виділень стебел P. coccineum припадав на 

період цвітіння рослин і дещо спадав під час плодоношення. Ріст біотестів 

загальмовувався на 55,4 та 44,9 % відповідно. 

Максимум алелопатичної активності СРВ стебел піретрумів виявлено 

на початку вегетації та під час плодоношення рослин. Довжина корінців 
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пшениці становила відповідно 24,2 (Phlora Pleno) – 64,5 (Whitе Gem) і 39,7 

(P. coccineum) – 50,5 % (Golden Ball) порівняно з контролем. 
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Рис. 3.6. Динаміка алелопатичної  активності ВРВ (А) і СРВ (Б) стебел 

рослин роду Pyrethrum  (біотест – корінці пшениці, розведення 1:10) 

 

ВРВ коренів P. parthenium виявили найвищу алелопатичну активність 

під час бутонізації (Golden Ball, Whitе Gem) та цвітіння (Snowball, Phlora 

Pleno); P. coccineum – плодоношення рослин (рис. 3.7). Пік алелопатичної 

активності СРВ коренів піретрумів припадав на фази початок вегетації 

(п. дівочий) і плодоношення (п. дівочий, п. червоний).  

Найвищу гальмівну дію проявили як водо-, так і спирторозчинні 

екстракти суцвіть Phlora Pleno, дещо найнижчу – Golden Ball, Whitе Gem та 

Snowball (рис. 3.8).  
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Рис. 3.7 Динаміка алелопатичної  активності ВРВ (А) і СРВ (Б) коренів 

рослин роду Pyrethrum  (біотест – корінці пшениці, розведення 1:10) 

 

ВРВ суцвіть P. parthenium найістотніше загальмовували ростові 

процеси біотестів під час бутонізації, а також у період плодоношення рослин. 

Вміст інгібіторів становив відповідно 45,3 – 73,0 та 71,8 – 81,5 % (біотест – 

корінці пшениці м’якої). Поряд з цим пік алелопатичної активності СРВ 

припадав на фазу цвітіння, що пов’язано, насамперед, з максимальним 

вмістом ЕО (див. Розділ 4). 

Екстракти загальмовували ростові процеси корінців біотесту на 61,2 – 

84,1 % порівняно з контролем. При дослідженні алелопатичної активності 

суцвіть P. coccineum, що характеризувалися значно меншим вмістом 

фітоінгібіторів, виявлено зворотну динаміку.  
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Рис. 3.8. Динаміка алелопатичної  активності ВРВ (А) і СРВ (Б) суцвіть 

рослин роду Pyrethrum  (біотест – корінці пшениці, розведення 1:10) 

 

Комплексні результати дослідження алелопатичної активності 

вегетативних і генеративних органів протягом вегетації рослин видів 

P. parthenium та P. coccineum представлені у додатку Г, табл. Г.1-Г.16. 

Встановлено, що між кількістю водо- та спирторозчинних ААС у 

вегетативних і генеративних органах піретрумів існувала пряма залежність 

(див. додатки, табл. Д.1). Особливо стійкі зв’язки виявлені для листків у 

фазах початок вегетації та бутонізації (Р=0,01, n=15, r=0,71 – 0,77), стебел – 

під час бутонізації (r=0,78 – 0,93), коренів – у період цвітіння (r=0,66 – 0,87) 

та суцвіть – протягом усього періоду дослідження (n=45, r=0,78 – 0,88). 

Поряд з тим, встановлено наявність оберненої залежності між вмістом водо- і 

спирторозчинних фітоінгібіторів у листках і стеблах під час цвітіння рослин 



 

 

67 

(r=-0,71 – -0,92 та -0,81 відповідно). Отже, алелопатична активність різних 

типів виділень була зумовлена однаковими групами БАР. 

Одним із механізмів алелопатичної взаємодії рослин є прижиттєві ЛВ, 

які надходять в атмосферне повітря шляхом випаровування речовин 

поверхневими тканинами. Леткі сполуки рослин, серед яких домінують 

терпени та їх похідні, активно вбираються часточками ґрунту,  впливаючи на 

чисельність і склад ґрунтового мікробоценозу, а також надходять в організм 

рослин-акцепторів через покриви листків, стебел і коренів [139, 182]. 

Показано, що найвищу алелопатичну активність проявили ЛВ P. parthenium 

під час цвітіння рослин (рис. 3.9).  
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Рис. 3.9. Алелопатична активність ЛВ рослин роду Pyrethrum  

(фаза росту і розвитку  – цвітіння). Біотест – корінці крес-салату 

 

Так, леткі 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. ЛВ стебел достовірно не впливали на ростові 

процеси біотесту. Корені рослин містили леткі стимулятори росту, під їх дією 

довжина корінців крес-салату достовірно збільшилась на 6,5 (Golden Ball ) – 

12,6 % (Whitе Gem) порівняно з контролем. Поряд з тим, ЛВ вегетативних і 

генеративних органів P. coccineum достовірно не впливали на ростові 

процеси біотесту.  

Досліджено динаміку алелопатичної активності ЛВ рослин роду 

Pyrethrum (рис. 3.10; додатки, табл. Г.17, Г.18). Виявлено, що найвищий 
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вміст летких фітоінгібіторів накопичувався в листках рослин піретруму 

дівочого під час певних фенологічних фаз: бутонізації (Phlora Pleno і 

Snowball), цвітіння (Whitе Gem), плодоношення (Phlora Pleno і Golden Ball). 

Ріст корінців пшениці дослідних варіантів загальмовувались відповідно 61,3 

– 71,6; 60,5 –71,7 та 57,5 – 70,1 % по відношенню до контролю. Поряд з тим, 

алелопатична активність ЛВ листків P. coccineum була максимальною у фазі 

4-6 справжніх листків і протягом вегетації рослин знижувалась.  

ЛВ стебел піретрумів впродовж вегетаційного періоду виявили 

індиферентний вплив на ростові процеси біотесту. Виняток становили леткі 

ААС Snowball та Whitе Gem (фаза бутонізації рослин), що сповільнювали ріст 

корінців пшениці відповідно на 34,3 та 39,3 %.  

Пік алелопатичної активності ЛВ коренів припадав на фази бутонізації 

та плодоношення. Найвищий вміст летких фітоінгібіторів був виявлений у 

коренях рослин Whitе Gem та Snowball і становив відповідно 33,6 – 45,2 та 

22,0 – 30,1 %. Необхідно зазначити, що корені Golden Ball накопичували 

леткі сполуки, які інтенсифікували ріст корінців пшениці. Їх довжина 

достовірно збільшилась на 11,7 (бутонізація) – 14,8 % (цвітіння) порівняно з 

контролем.  

Впродовж вегетації суцвіття піретруму дівочого накопичували 

найбільші кількості летких ААС серед усіх досліджуваних органів. Це 

зумовлено значним вмістом у них ЕО, які проявляють високу алелопатичні 

активність [217, 248]. Так, під час бутонізації ЛВ суцвіть P. parthenium 

загальмовували ріст корінців пшениці на 40,0 (Snowball) – 51,2 (Golden Ball), 

цвітіння та плодоношення – 45,3 (Whitе Gem та Golden Ball) – 71,4 % 

(Snowball) порівняно з контролем.  

Протягом вегетаційного періоду кількість летких ААС суцвіть дещо 

зростала, виняток становив Golden Ball (вміст фітоінгібіторів, навпаки, 

зменшувався). ЛВ суцвіть P. coccineum впродовж вегетаційного періоду 

виявили індиферентну дію на ростові процеси біотесту. 
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Рис. 3.10. Алелопатична активність ЛВ листків (А), стебел (Б), коренів 

(В) та суцвіть (Г) видів роду Pyrethrum (біотест – корінці пшениці) 
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Отже, встановлено, що вегетативні та генеративні органи P. parthenium 

і P. coccineum продукували леткі ААС, динаміка активності яких змінювалась 

протягом вегетації рослин. Пік алелопатичної активності ЛВ припадав на 

фази бутонізації та цвітіння, що зумовлено високою інтенсивністю 

метаболічних процесів у зазначених фазах росту та розвитку.  

Виявлено наявність стійкої позитивної кореляції між вмістом 

фітоінгібіторів у СРВ і ЛВ піретрумів (Додатки, табл. Д.2). Доречно 

припустити, що вагомим компонентом ААС досліджуваних видів 

виступають ЕО, які чинять виражену гальмівну дію – як у складі спиртових 

екстрактів, так і ЛВ рослин. Особливо високі кореляційні зв’язки між 

алелопатичною активністю зазначених типів виділень характерні для суцвіть 

і листків протягом усього періоду дослідження (відповідно r=0,65 – 0,99 і 

0,64 – 0,95), стебел у фазах бутонізації та цвітіння (r=0,56 – 0,95 і 0,72 – 0,92), 

коренів під час цвітіння (r=0,72 – 0,93). Поряд з тим, у фазі початок вегетації 

не було встановлено достовірних показників кореляції між вмістом 

спирторозчинних і летких фітоінгібіторів для жодного з досліджуваних 

органів. Кореляційні взаємозв’язки між вмістом водорозчинних і летких ААС 

(Додатки, табл. Д. 3) були слабшими у порівнянні з вище наведеними 

даними. Стійкі залежності в усіх фазах росту і розвитку виявлені лише для 

суцвіть (r=0,49 – 0,74).  

Отримані результати свідчать, що ВРВ, СРВ і ЛВ рослин видів 

P. parthenium та P. coccineum володіють високою алелопатичною активністю, 

яка визначалася видовою і сортовою специфічністю, топографією органу, 

фазою росту та розвитку, концентрацією ААС і чутливістю біотесту. В 

цілому, найвищий вміст фітоінгібіторів нагромаджували листки протягом 

вегетації та суцвіття в період цвітіння-плодоношення рослин. Варто 

зазначити, що піретрум дівочий накопичував більше ААС у порівнянні з 

піретрумом червоним, а серед сортів P. parthenium найвищу фітотоксичність 

виявили водорозчинні метаболіти Phlora Pleno і Snowball, спирторозчинні 
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інгібітори Whitе Gem, Golden Ball і Phlora Pleno та леткі речовини Snowball і 

Whitе Gem. 

 

3.3. Алелопатична активність насіння видів P. parthenium та 

P. сoccineum  

 

Фізіологічно активні сполуки насіння виступають важливим чинником 

алелопатичної взаємодії рослин, адже саме при проростанні насіння 

розпочинається формування певного алелопатичного середовища 

(агрофітоценози) або зміна уже існуючого (природні екосистеми). 

Екзометаболіти проростаючого насіння необхідні для забезпечення 

сприятливих умов для життєдіяльності молодої рослини, а також супутніх 

організмів ризосферної та епіфітної мікрофлори [137, 145, 183]. Хоч 

виділення насіння є короткочасними, в умовах агрофітоценозу концентрація 

їх може бути досить високою, особливо при низькій польовій схожості та 

завищених нормах посіву. Тому важливою теоретичною і практичною 

проблемою є підвищення схожості насіння шляхом стратифікації, обробки 

фітогормонами чи насіннєвими екстрактами [136]. 

Насіння, що перебуває в стані спокою, також продукує БАР, кількість 

яких є хоч незначною, проте захищає від дії патогенних мікроорганізмів і 

грибів. Встановлено, що насіння багатьох видів містить різноманітні 

інгібітори росту, антимікробні речовини, фунгіциди, фітонциди [87, 196]. 

Результати досліджень свідчать про видову та сортову специфічність і 

вибірковість дії виділень насіння рослин роду Pyrethrum. Показано, що ААС 

насіння піретруму дівочого істотно загальмовували ріст проростків усіх тест-

об’єктів (рис. 3.11). Найвищу чутливість до дії ВРВ проявили корінці 

пшениці та крес-салату. Так, за розведення 1:10 водні екстракти насіння 

P. parthenium загальмовували ріст біотестів відповідно на 59,6 (Whitе Gem) – 

85,5 (Phlora Pleno) та 54,7 (Snowball) – 88,8 % (Golden Ball) по відношенню 

до контролю. Вміст фітоінгібіторів у ВРВ P. coccineum становив відповідно 
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20,7 та 28,2 %. При зменшенні концентрації гальмівний вплив витяжок 

піретруму дівочого лише дещо послаблювався, піретруму червоного – 

повністю знівельовувався. 
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Рис. 3.11. Алелопатична активність ВРВ (А) і СРВ (Б) насіння рослин 

видів роду Pyrethrum. Співвідношення сирої рослинної сировини і води: 

а – 1:10, b – 1:50, c – 1:100 

 

Колеоптилі пшениці проявили дещо нижчу чутливість до дії ААС 

насіння, проте за усіх досліджуваних концентрацій спостерігалася гальмівна 

дія насіннєвих екстрактів P. parthenium.  

СРВ насіння піретруму дівочого містили ще більші кількості 

фітоінгібіторів у порівнянні з водними екстрактами. За максимальної 
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концентрації (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 порівнянні з проростками, вирощеними на дистильованій воді. 

Висота колеоптилів складала 14,0 (Golden Ball) – 53,3 % (Snowball) порівняно 

з контролем. Вміст ААС у етанольних екстрактах насіння P. coccineum був 

незначним. Гальмівний вплив спирторозчинних виділень насіння 

P. parthenium був істотним і при зменшенні їх концентрації. При розведенні 

1:100 екстракти загальмовували ростові процеси корінців і колеоптилів 

пшениці відповідно на 16,1 – 47,0 і 22,3 – 27,8; корінців крес-салату – 23,9 – 

44,9 % порівняно з контролем. Найбільший вміст фітоінгібіторів виявлено у 

виділеннях насіння Phlora Pleno, найменший – Whitе Gem.  

ЛВ насіння піретрумів також суттєво впливали на ростові процеси 

біотестів (рис. 3.12). Ріст корінців і колеоптилів пшениці найістотніше 

сповільнювався під впливом ААС насіння Golden Ball і Snowball, корінців 

крес-салату – Golden Ball і Whitе Gem. ЛВ насіння P. coccineum містили 

найменше фітоінгібіторів, загальмовували ростові процеси корінців пшениці 

й індиферентно впливали на інші біотести.  
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Рис. 3.12. Алелопатична активність ЛВ насіння рослин роду Pyrethrum 

 

Кореляційний аналіз (Додатки, табл. Д.4) показав наявність тісної 

прямої залежності між вмістом ВРВ, СРВ і ЛВ насіння піретрумів (r=0,61 – 

0,99). Отже, встановлено, що насіння сортів P. parthenium накопичувало 

найбільші кількості ААС порівняно з іншими досліджуваними органами. 



 

 

74 

Отримані результати необхідно враховувати при розрахунку норм висіву 

насіння, а також при розробці агротехніки вирощування піретруму дівочого. 

Рекомендуємо проводити своєчасний збір дозрілого насіння з метою 

уникнення зростання алелопатичного напруження на ділянках вирощування 

культури.  

 

3.4. Післяжнивні рештки піретрумів як джерело алелопатично 

активних сполук 

 

Рештки культурних і дикорослих рослин слугують вагомим джерелом 

ААС, які вивільнюються внаслідок гідролізу або ж мікробіологічної 

трансформації відмерлих тканин. Відмерлі тканини виступають донором 

фітоінгібіторів, стимуляторів росту, джерелом поповнення гумусу, а також 

формують субстрат для розвитку корисної або патогенної мікрофлори тощо 

[45, 52, 56, 87, 105, 184, 254].  

Згідно результатів дослідження, пожнивно-кореневі рештки рослин 

роду Pyrethrum нагромаджували значні кількості водорозчинних 

фітоінгібіторів (рис. 3.13). Так, за максимальної концентрації (розведення 

1:10) ВРВ надземної маси загальмовували ріст корінців пшениці на 44,3 

(P. coccineum) – 72,5 (Whitе Gem); колеоптилів – 23,3 (P. coccineum) – 62,1 % 

(Golden Ball) порівняно з контролем.  

Кореневі рештки містили значно менше фітоінгібіторів. Довжина 

корінців пшениці за дії ВРВ кореневих решток становила 56,5 (Golden Ball) – 

90,0 (Whitе Gem); висота колеоптилів – 67,2 (Golden Ball) – 85,4 % (Whitе 

Gem) у порівнянні з проростками, вирощеними на дистильованій воді. При 

зменшенні концентрації гальмівний вплив екстрактів надземної маси 

P. parthenium дещо послаблювався, P. coccineum – був індиферентним. Поряд 

з тим, ВРВ кореневих решток піретруму дівочого здійснювали незначний 

стимулюючий вплив на ріст корінців пшениці.  
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Рис. 3.13. Алелопатична активність ВРВ післяжнивних решток рослин 

роду Pyrethrum. Біотести: А – корінці пшениці, 

 Б – колеоптилі пшениці, В – корінці крес-салату  
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СРВ надземної маси містили менше фітоінгібіторів, кореневих 

залишків – більше ААС у порівнянні із водними екстрактами (рис. 3.13, 3.14). 

Очевидно, такий розподіл сполук пов'язаний з дією екологічних факторів: 

значна кількість атмосферних опадів у вересні-жовтні (див. табл. 2.2) вимила 

частину водорозчинних ААС з надземної маси й активізували процеси 

деструкції в ризосфері коренів, внаслідок чого полімерні сполуки (лігніни, 

таніни) зазнали часткового розпаду та підвищили гальмівний вплив 

спиртових екстрактів. Під впливом СРВ надземної маси P. parthenium 

(розведення 1:10) ріст колеоптилів пшениці загальмовувався на 34,6 (Golden 

Ball) – 58,0 (Phlora Pleno), корінців пшениці та крес-салату відповідно на 

53,0 (Whitе Gem) – 72,4 (Phlora Pleno) та 58,5 (Phlora Pleno) –  82,7 % 

(Snowball) порівняно з контролем. Екстракти P. coccineum проявили нижчу 

алелопатичну активність. Приріст біотестів під впливом СРВ надземних 

решток становив 55,3 (корінці пшениці) – 75,8 % (колеоптилі пшениці) по 

відношенню до контролю.  

Кореневі рештки нагромаджували значні кількості спирторозчинних 

ААС, а гальмівний вплив екстрактів Golden Ball та Phlora Pleno навіть був 

вищим у порівнянні з надземною масою. За розведення 1:10 вміст інгібіторів 

становив 73,8 та 84,0 % відповідно (біотест – корінці пшениці). СРВ 

кореневих решток P. coccineum, Whitе Gem і Snowball проявляли дещо нижчу 

гальмівну дію, яка за максимального розведення практично знівельовувалась.  

Досліджено, що ЛВ пожнивно-кореневих решток рослин роду Pyrethrum, в 

цілому, були індиферентними і не впливали на ростові процеси біотестів. Це 

зумовлено низьким вмістом у їх складі летких ААС, що вивільнилися в 

навколишнє середовище протягом вегетації рослин. Виняток становили леткі 

сполуки післяжнивних решток піретруму дівочого, що загальмовували ріст 

корінців пшениці (табл. 3.3). 
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Рис. 3.14. Алелопатична активність СРВ післяжнивних решток  

рослин роду Pyrethrum. Біотести: А – корінці пшениці, 

Б – колеоптилі пшениці,  В – корінці крес-салату 



 

 

78 

Найвищий вміст летких фітоінгібіторів виявлений у надземній масі 

Phlora Pleno та Snowball, а також кореневих рештках Golden Ball. Довжина 

корінців біотесту зменшилась відповідно на 49,9, 45,0, та 46,3 % по 

відношенню до контролю. Поряд з тим, ЛВ кореневих решток P. coccineum 

проявили стимулюючу дію на ростові процеси колеоптилів. 

Необхідно відзначити відсутність стійких кореляційних зв’язків між 

кількісним вмістом водо-, спирторозчинних і летких фітоінгібіторів 

післяжнивних решток піретрумів (Додатки, табл. Д.5). 

Таблиця 3.3. 

Алелопатична активність ЛВ післяжнивних решток рослин роду 

Pyrethrum 
 

Вид Сорт Біотест 

корінці пшениці колеоптилі пшениці  корінці крес-салату 

мм % мм % мм % 

Надземна маса 

P
. 

p
a

rt
h

en
iu

m
 White Gem 17,2±0,5* 85,8 18,1±0,5* 90,6 21,0±0,9 105,1 

Phlora  

Pleno 

10,0±0,3* 50,1 16,2±0,4* 81,2 16,4±0,5* 82,1 

Golden  

Ball 

16,4±0,4* 82,2 18,8±0,8 94,2 20,8±0,8 104,0 

Snowball 11,0±0,3* 55,0 18,1±0,6* 90,4 20,7±0,9 103,6 

P. coccineum 18,4±0,6 91,9 19,1±0,9 95,5 17,1±0,6* 85,4 

Підземна маса 

P
. 

p
a

rt
h

en
iu

m
 White Gem 17,9±0,5* 89,4 19,5±0,7 97,5 17,6±0,7* 87,9 

Phlora  

Pleno 

16,5±0,7* 82,4 16,6±0,4* 82,8 20,2±0,9 100,9 

Golden  

Ball 

10,7±0,4* 53,7 16,9±0,5* 84,6 16,0±0,5* 79,8 

Snowball 16,3±0,6* 81,7 17,8±0,7* 88,8 20,1±0,8 100,5 

P. coccineum 20,0±0,8 100,0 23,4±1,1* 111,7 19,7±0,7 98,4 
Примітка (тут і табл. 3.7, 3.9): * – достовірна різниці порівняно з контролем. 
 

На основі проведених досліджень встановлено, що післяжнивні рештки 

видів роду Pyrethrum нагромаджують значні кількості ААС. Найвищий вміст 

фітоінгібіторів виявлено у водних екстрактах Snowball і Golden Ball, 

спиртових витяжках Golden Ball та Phlora Pleno. Післяжнивні рештки 

піретруму червоного накопичували найменше ААС. ЛВ відмерлих рослин 

проявили, здебільшого, індиферентну дію на ростові процеси біотестів. 
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Виявлено відсутність прямої кореляції між вмістом ААС у вегетативних і 

генеративних органах піретрумів у фазі плодоношення та кількістю цих 

речовин у пожнивно-кореневих рештках (Додатки, табл. Д.6), що вказує на 

активну участь абіотичних факторів і мікроорганізмів у формуванні 

алелопатичного середовища пожнивно-кореневих залишків рослин.  

 

3.5. Алелопатична активність ризосферного ґрунту рослин видів 

P. parthenium та P. сoccineum  

 

Ґрунт – це важливий компонент природного біогеоценозу, що поруч з 

цим виступає активним учасником алелопатичної взаємодії рослин. Ґрунт 

відіграє суттєву роль в алелопатії, оскільки приймає участь у процесах 

накопичення та перетворення ААС і їх впливі на організми біотопу [56, 209, 

249, 252, 266, 283]. Алелопатична активність ґрунту – це динамічне явище, 

що залежить від його фізико-хімічних властивостей, орографічних та 

кліматичних умов, видових і сортових особливостей рослин, стадії вегетації, 

а також якісного та кількісного складу мікробоценозу. Власне 

мікроорганізми можуть різнопланово впливати на алелопатичну 

напруженість ризосфери шляхом деструкції ААС або їх синтезу з неактивних 

метаболітів рослинних виділень [44, 209, 252]. 

При дослідженні алелопатичної активності ґрунту використовували 

прямий метод [53], який найбільше наближений до природних умов (див. 

розділ 2.4.1). Встановлено два піки алелопатичної активності ризосферного 

ґрунту (рис. 3.15). Перший – припадав на фазу бутонізації рослин і 

характеризувався накопиченням у ґрунті 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 ґрунті парової 

ділянки. Необхідно зазначити, що у даній фазі росту та розвитку інтенсивно 

збільшувались маса і площа кореневої системи, а також об’єм кореневих 
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виділень, що на фоні високої вологості ґрунту та позитивних температур 

активізувало діяльність ґрунтової мікрофлори.  
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Рис. 3.15. Динаміка алелопатичної активності ризосферного ґрунту  

рослин роду Pyrethrum. Біотести: А – корінці пшениці,  

Б – колеоптилі пшениці, В – корінці крес-салату 

 

Другий пік алелопатичної активності ризосферного ґрунту, зумовлений 

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

Довжина корінців пшениці, вирощених на ризосферному ґрунті піретрумів, 
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складала 77,5 (Phlora Pleno) – 90,9 (Golden Ball); корінців крес-салату – 88,8 

(Phlora Pleno) – 94,0 % (Golden Ball) порівняно з контролем. Виняток 

складали ААС ризосферного ґрунту Whitе Gem, що незначно стимулювали 

ростові процеси біотестів. Колеоптилі пшениці виявили нижчу чутливість до 

дії ААС ризосферного ґрунту піретрумів. Накопичення гальмувачів 

зумовлено зменшенням рівня атмосферних опадів, що негативно вплинуло на 

активність мікробоценозу та сповільнило деструкцію кореневих виділень. 

Ризосферний ґрунт піретруму червоного характеризувався низькою 

алелопатичною активністю і не впливав на ростові процеси біотестів 

протягом усього періоду дослідження.  

З метою діагностики розвитку процесів ґрунтовтоми досліджено 

алелопатичну активність ризосферного ґрунту в кінці вегетації рослин 

(кінець жовтня). Встановлено, що ґрунт після вирощування рослин видів 

P. parthenium та P. coccineum не накопичував інгібіторів, а, навпаки, містив 

ААС, що стимулювали ріст проростків біотестів (табл. 3.4). Так, довжина 

корінців пшениці зросла на 10,5 (Golden Ball) – 17,3 (Snowball), корінців 

крес-салату – на 7,0 (P. coccineum) – 18,0 % (Golden Ball) по відношенню до 

проростків, вирощених на ґрунті парової ділянки. Колеоптилі пшениці 

виявили меншу чутливість до дії ААС ризосферного ґрунту піретрумів.  

Таблиця 3.4. 

Алелопатична активність ризосферного ґрунту в кінці вегетації рослин 

видів роду Pyrethrum 
 

Ґрунт Біотест 

корінці пшениці  колеоптилі пшениці корінці крес-салату  

мм % мм % мм % 

Контроль (пар) 16,2±0,2 100,0 18,0±0,5 100,0 17,2±0,4 100,0 

P
. 

p
a

rt
h

en
iu

m
 White Gem 18,3±0,3* 113,0 19,2±0,6 106,7 18,8±0,5* 109,3 

Phlora  

Pleno 

18,2±0,3* 112,3 

 

19,4±0,5 107,8 19,4±0,5* 113,0 

Golden  

Ball 

17,9±0,2* 110,5 19,7±0,6* 109,4 20,3±0,6* 118,0 

Snowball 19,0±0,4* 117,3 20,0±0,7* 111,1 19,5±0,4* 113,4 

P. coccineum 18,7±0,3* 115,4 19,5±0,5 108,3 18,4±0,6 107,0 
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Виявлено прямі кореляційні залежності між показниками 

алелопатичної активності ґрунту та вмістом гальмувачів у вегетативних і 

генеративних органах піретрумів (Додатки, табл. Д.7). Кількість інгібіторів у 

ґрунті прямо корелювала з їх вмістом у коренях у фазі початок вегетації 

(Р=0,001 – 0,05, n=15, r=0,60 – 0,75), листках і стеблах під час бутонізації 

(r=0,66 – 0,72 і r=0,60 – 0,71); обернено – у листках, суцвіттях і коренях в 

період плодоношення рослин (відповідно r=-0,60 – -0,87; -0,63 – - 0,82; -0,65 – 

-0,89). Отже, алелопатична активність ґрунту впродовж вегетації рослин 

формувалась під впливом виділень як надземних (листки, стебла, суцвіття), 

так і підземних органів рослин (корені), які зазнавали мікробіологічної 

трансформації й у підсумку визначали гальмівний, індиферентний або 

стимулюючий вплив на ростові процеси проростків біотестів. 

Одночасно алелопатичну активність ґрунту визначали за модифікованим 

методом Нейбауера-Шнайдера [187]. З’ясовано стимулюючий вплив 

ризосферного ґрунту піретрумів на ріст проростків біотесту протягом усього 

періоду вегетації рослин (табл. 3.5).  

Найвищий вміст стимуляторів росту виявлений у ризосферному ґрунті 

в період бутонізації-цвітіння рослин. Найістотнішу стимулюючу дію ААС 

ґрунту здійснювали на ріст колеоптилів пшениці, дещо нижчу – кореневої 

системи. Так, при дослідженні ґрунту під час бутонізації рослин висота 

надземної частини була більшою на 31,0 (Whitе Gem) – 47,1 (Snowball), 

довжина підземної частини – на 11,3 (Phlora Pleno) – 15,5 % (Golden Ball) по 

відношенню до проростків, вирощених на ґрунті парової ділянки.  

У період цвітіння ризосферний ґрунт піретрумів активізовував ростові 

процеси проростків пшениці, висота колеоптилів зростала на 29,5 (Whitе 

Gem) – 34,1 (P. coccineum), довжина кореневої системи – на 13,2 

(P. coccineum) – 21,7 % (Golden Ball) порівняно з контролем. Поряд з тим, на 

початку вегетації (фаза 4-6 справжніх листків) і під час плодоношення ААС 

ризосферного ґрунту піретрумів здійснювали стимулюючий вплив на ріст 

пагонів та індиферентний – на ростові процеси корінців пшениці. 
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Таблиця 3.5 

Алелопатична активність ризосферного ґрунту під час росту та 

розвитку рослин  роду Pyrethrum (по методу Нейбауера-Шнайдера) 
 

 

Ґрунт 

Висота 

надземної 

частини, 

мм 

Довжина 

підземної 

частини, 

мм 

Суха маса однієї рослини    Відношення  

між масою 

надземної та           

підземної частин 

надземної 

частини, 

 мг 

підземної 

частини, 

мг 

Початок вегетації (фаза 4-6 справжніх листків) 

Контроль (пар) 51,2±2,2 69,0±1,9 22,2±0,9 17,7±0,4 1,25 

P
. 

p
a

rt
h

en
iu

m
 White Gem 61,4±1,7* 68,3±2,2 22,3±1,1 17,0±0,4* 1,32 

Phlora  

Pleno 

63,2±1,5* 74,7±1,2* 22,4±0,9 16,2±0,5* 1,38 

Golden  

Ball 

66,8±2,8* 68,1±1,0 22,6±0,8 16,7±0,6* 1,36 

Snowball 64,3±2,3* 75,5±1,9* 23,2±0,6* 17,5±0,6 1,33 

P. coccineum 68,9±0,6* 71,8±1,6 21,4±0,6 18,0±0,3 1,21 

Бутонізація 

Контроль (пар) 55,0±0,6 71,4±0,8 20,5±0,3 17,6±0,4 1,15 

P
. 

p
a

rt
h

en
iu

m
 White Gem 70,0±1,2* 80,4±1,1* 22,0±0,8* 16,6±0,6* 1,33 

Phlora  

Pleno 

74,8±1,7* 79,5±0,9* 22,2±1,0* 17,6±0,4 1,26 

Golden  

Ball 

74,3±0,6* 82,5±0,7* 23,1±0,7* 17,4±0,7 1,33 

Snowball 77,9±0,7* 81,7±0,7* 21,6±1,0* 16,8±0,6* 1,29 

P. coccineum 83,6±1,0* 80,9±0,8* 20,3±0,6 17,7±0,4 1,15 

Цвітіння 

Контроль (пар) 58,7±0,7 69,8±1,1 19,3±0,6 17,4±0,5 1,11 

P
. 

p
a

rt
h

en
iu

m
 White Gem 76,0±0,8* 83,7±1,5* 22,0±0,6* 16,7±0,4* 1,31 

Phlora  

Pleno 

77,8±1,1* 81,5±1,1* 22,8±0,8* 17,2±0,4 1,33 

Golden  

Ball 

76,8±0,9* 84,9±0,6* 22,5±0,5* 16,7±0,3* 1,34 

Snowball 73,7±1,4* 81,6±0,8* 22,3±0,6* 17,0±0,4 1,32 

P. coccineum 78,7±1,1* 78,9±1,2* 19,5±0,7 17,9±0,9 1,09 

Плодоношення 

Контроль (пар) 52,1±1,3 69,7±1,1 19,3±0,6 17,1±0,4 1,13 

P
. 

p
a

rt
h

en
iu

m
 White Gem 69,2±1,1* 72,4±2,4* 20,6±0,8* 16,4±0,6* 1,25 

Phlora  

Pleno 

69,1±0,9* 74,2±1,5* 21,0±0,7* 16,8±0,5 1,25 

Golden  

Ball 

70,3±1,2* 70,0±1,1 20,4±0,4* 17,0±0,5 1,20 

Snowball 70,3±1,1* 69,3±1,6 20,6±0,6* 15,8±0,5* 1,30 

P. coccineum 68,2±1,3* 71,9±1,6* 19,9±0,4 17,4±0,4 1,15 
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Істотної різниці між накопиченням сухої речовини проростками 

пшениці контрольного і дослідних варіантів ми не виявили, проте значно 

варіювало відношення між масою надземної та підземної частин рослин. 

Отримані результати узгоджуються з даними, які були одержані 

прямим методом біотестування. У ґрунтово-кліматичних умовах Західного 

Лісостепу ризосферний ґрунт досліджуваних видів роду Pyrethrum 

накопичував незначну кількість ААС, вміст яких залежав від видових і 

сортових особливостей рослин, фази їх розвитку та чутливості біотестів. 

Алелопатична активність ґрунту динамічно зростала впродовж вегетаційного 

періоду, максимальні значення виявлено під час бутонізації і цвітіння рослин. 

У фазі плодоношення вміст ААС у ґрунті різко зменшувався, після 

припинення вегетації ґрунт також не накопичував інгібіторів росту рослин, 

що може бути пов’язано з активним функціонуванням ґрунтової мікрофлори, 

яка сформувалася у ризосфері піретрумів. У результаті цього проходила 

швидка деструкція екзометаболітів рослин, зокрема і ААС. 

Загалом виявлено, що алелопатична активність рослин роду Pyrethrum 

зумовлюють сполуки з різними фізико-хімічними властивостями, які 

очевидно належать до різних груп БАР. У сукупності прижиттєві та 

посмертні виділення піретрумів формують сприятливе алелопатичне 

середовище із помірним вмістом колінів. Враховуючи вище зазначене, можна 

рекомендувати вирощувати піретруми як перспективні квітниково-

декоративні культури із низьким (P. coccineum) або помірним рівнем 

(P. parthenium) алелопатичної активності.  
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РОЗДІЛ 4  

ДИНАМІКА НАКОПИЧЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК  

РОСЛИНАМИ РОДУ PYRETHRUM 

 

Важливим питанням фізіолого-біохімічних досліджень є встановлення 

хімічної природи, кількісного вмісту та функцій окремих груп БАР 

рослинного організму. Актуальним також є вивчення ролі БАР у формуванні 

алелопатичного потенціалу рослин [101, 105, 237, 254, 260, 283]. Водо-, 

спирторозчинні та леткі екзометаболіти досліджуваних видів роду Pyrethrum 

володіють високою алелопатичною активністю, але питання щодо складу 

БАР, які беруть участь у формуванні алелопатичних властивостей 

досліджуваних рослин залишаються маловивченими, що визначає 

необхідність подальших досліджень у цьому напрямку.  

Тому наступним етапом наших експериментів було вивчення якісного 

складу та кількісного вмісту окремих класів БАР піретрумів, які проявляють 

високу алелопатичну активність: терпеноїдів, ФС, вітамінів, ОК. 

 

4.1. Дослідження компонентного складу ефірних олій рослин видів 

P. parthenium та P. сoccineum  

 

Склад і вміст компонентів ЕО є характерними хемотаксономічними 

ознаками роду, багато в чому визначають їх біологічну активність та 

змінюються в умовах інтродукції [161, 182]. На основі аналізу літературних 

даних [14, 217, 233-234, 268] встановлено, що ЕО P. parthenium включають 

21-57 компоненти, більшість з яких є терпенами або їх похідними. ЕО 

піретруму дівочого проявляють антимікробну, фунгістатичну, інсектицидну 

активність [217, 258, 268, 284]. Поряд з тим, доведена протизапальна, 

жарознижуюча, антисептична, протипухлинна дія ЕО P. parthenium на 

організм ссавців [258, 267, 268]. 
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Варто відмітити, що в літературних джерелах відсутні дані щодо 

компонентного складу ЕО P. сoccineum. Це, очевидно, зумовлено нетривалою 

інтродукцією, відсутністю досвіду використання народною медициною 

(окрім як інсектицидна культура) й обмеженим ареалом поширення виду.  

З огляду на викладений матеріал, нами було проведено дослідження 

компонентного складу ЕО листків, суцвіть та насіння видів P. parthenium і 

P. сoccineum. Саме ці органи характеризуються значним вмістом 

алелопатично активних сполук (див. розділ 3), а також накопичують 

різноманітні групи БАР [205, 210, 261], що зумовлює їх використання в 

якості лікарської рослинної сировини [208, 213, 218, 235, 251].  

Згідно літературних даних [217, 234, 267] вміст ЕО у листках 

P. parthenium становив 0,49 (Єгипет, Косово) – 6,94 % (Іран). Показано, що 

домінуючими компонентами виступає камфора (37,70 – 63,00 %), транс-

хризантенілацетат (21,15 – 33,80 %), камфен (3,72 – 10,45 %).  

На якісний і кількісний склад ЕО значно впливали генетичні й 

екологічні чинники. Так, на території Ірану [217] та Єгипту [267] 

встановлено поширення камфора/хризантенілацетат хемотипу піретруму 

дівочого, однак співвідношення між домінуючими компонентами було 

відмінним і становило 1:1 для ЕО рослин, вирощених у Єгипті, та 2:1 – Ірані. 

При дослідженні ЕО листків P. parthenium, культивованого на території 

Косово [234], виявлено камфора/камфен хемотип даного виду, домінуючими 

сполуками виступали камфора (63,0 %), камфен (9,6 %), р-цимен (3,3 %), 

борнілацетат (3,0 %).  

Якісний склад і кількісний вміст компонентів ЕО листків піретрумів 

наведено у таблиці 4.1, хроматограми – у додатках на рис. Е.1-Е.5.  

Нами встановлено, що листки досліджуваних видів накопичували різну 

кількість ЕО. Високим вмістом ЕО відзначалися листки Phlora Pleno (1,48 % 

у перерахунку на абсолютну суху речовину) та Snowball (0,71 %), значно 

меншим – White Gem та Golden Ball (0,43 і 0,44 %). Вихід олії з листків 

P. сoccineum був істотно нижчим і становив 0,14 %. 
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Таблиця 4.1  

Компонентний склад ЕО листків рослин видів роду Pyrethrum  
 

№ Компоненти ЕО  Індекс 

утримання, 

хв. 

Вміст, мг/кг 

P. parthenium P. 

 сoccineum White 

Gem 

Phlora 

Pleno 

Golden 

Ball 

Snow-

ball 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. цис-3-гексен-1-ол  5,73 5,1  21,6  22,6 

2. камфен 8,27 36,4 72,7  5,3  

3. 6-метил-5-гептен-2-

он 

9,41     7,1 

4. пара-цимен 10,85  3,6  77,6  

5. фенілацетальдегід 11,81   5,0   

6. γ-терпінен 12,00    14,9  

7. транс-сабіненгідрат 12,69  12,6 7,1 10,5  

8. транс-

ліналоолоксид 

12,80  10,9 5,6  10,2 

9. цис-ліналоолоксид 13,08     7,3 

 2,2,6-триметил-6-

вінілдигідро-2Н-

піран-3(4Н)-он 

13,52  30,8  19,1  

10. ліналоол 13,70 9,6 43,0 67,6 55,6 16,9 

11. 6-метил-3,5-

гептадієн-2-он 

13,82     11,6 

12. цис-сабіненгідрат 13,82   26,4 16,4  

13. цис-хризантенол 14,22    19,1  

14. пара-мент-2-ен-1-ол 14,91  13,1 27,4   

15. транс-хризантенол 14,95    35,5  

16. камфора 15,60 1640,7 9574,9 1714,1 4261,6 98,9 

17. борнеол 16,68 170,1 90,1 60,0  13,7 

18. пара-цимен-8-ол 16,70 12,3     

19. терпінен-4-ол 16,73  168,8  96,5  

20. α-терпінеол 17,38 7,6 31,6 16,3 9,5 4,6 

21. хризантенілацетат 18,20 978,0 3048,3 1505,9 1871,6 65,1 

22. цис-карвеол 18,32 99,4 132,0  12,1 12,7 

23. транс-карвеол 18,75  159,7 101,8 74,2  

24. * 19,39 8,6     

25. борніл ацетат 19,70 246,1 411,8 119,3 128,2  

26. * 21,31    9,1  

27. евгенол 21,77    15,8  

28. γ-елемен 21,88 17,0 31,6 17,9 14,5  

29. α-копаєн 22,08 11,4 16,0 8,3 10,8  

30. ізокаріофілен 22,71 5,5  18,2   

31. борніл ізобутират 22,85 33,8 32,5    

32. β-каріофілен 23,00  4,0  14,9 5,8 
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Продовження таблиці 4.1  
1 2 3 4 5 6 7 8 

33. борніл бутират  23,16  3,6    

34. β-фарнезен 23,50     10,8 

35. * 23,53 47,7 39,2  21,7 6,0 

36. * 23,62 32,5 45,4 42,1 32,4 6,2 

37. β-іонон 24,11     2,6 

38. гермакрен D 24,20     10,1 

39. 5,9,9-триметил-

трицикло-

[4.4.0.0(1,5)] –дец-7-

ен-4-он (ізо-)  

24,47 64,7  29,2 20,5  

40. борніл 2-

метилбутират 

24,55 127,6 184,5 49,8 37,7 11,4 

41. борніл 3-

метилбутират 

24,73 99,0 129,5 49,4 31,4 9,5 

42. фарнезаль 24,88     66,7 

43. * 24,92 6,9     

44. фарнезол 25,26     21,5 

45. * 25,51 133,8 261,4 156,1 129,2 29,8 

46. 1,5-епоксісальвіаль-

4(14)-ен 

25,82     28,7 

47. * 25,95 8,1     

48. каріофіленоксид 26,08 115,0 122,3 182,2 178,4  

49. спатуленол 26,11     655,4 

50. сальвіаль-4(14)-ен-1-

он 

26,24 16,3  23,1 18,4  

51. * 26,4 18,1     

52. гумуленоксид  26,54 5,2   17,8 33,1 

53. вірідифлорол 26,80 89,8 89,1 51,6 55,9 19,0 

54. каріофілла-4(12), 

8(13)-дієн-5-ол 

27,18 55,7 33,7 33,5 30,5  

55. * 27,28     15,1 

56. глобулол 27,40  33,7 66,5 14,2 10,5 

57. юніперкамфора 27,50 30,5   33,5  

58. * 27,60 40,2     

59. * 28,06     11,2 

60. * 28,54     13,5 

61. * 28,92     13,3 

62. * 29,05 20,1    71,5 

63. * 29,22     11,2 

64. * 29,76 14,6    16,4 

65. * 29,98     48,8 

66. * 30,06 68,6     

Примітка (тут і в табл. 4.2, 4.3): *  –  речовина не ідентифікована; жирним шрифтом виділені 

компоненти, вміст яких більший за 1,0 % від загальної кількості. 
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ЕО рослин володіють високою алелопатичною активністю. Терпеноїди 

та їх похідні виділяються шляхом випаровування або внаслідок 

пошкодження тканини, адсорбуються на поверхні органів інших рослин або 

ґрунтових частинок [139]. Досліджено, що ЛВ листків піретрумів істотно 

загальмовували ростові процеси проростків біотестів (див. рис. 3.7, 3.8 А).  

Виявлено, що ЕО листків піретруму дівочого сорту White Gem містили 

34 компоненти, 24 з яких ідентифіковано; Phlora Pleno – 29 компонентів, з 

яких ідентифіковано 26; Golden Ball – 26 компонентів, ідентифіковано 24; 

Snowball – 34 компоненти, з яких ідентифіковано 30. Сумарна кількість 

ідентифікованих компонентів ЕО листків P. parthenium складала 84,78 (White 

Gem); 95,33 (Golden Ball); 97,40 (Snowball); 97,60 % (Phlora Pleno).  

ЕО листків піретруму червоного включала 35 компонентів, 25 з яких 

ідентифіковано, сумарна кількість ідентифікованих сполук була найменшою 

серед досліджуваних зразків і становила 80,52 %.  

ЕО листків P. parthenium сорту Phlora Pleno містила 7 сполук (93,09 

%), вміст яких перевищував 1 %, Snowball – 8 (92,19 %), Golden Ball – 13 

(94,56 %), White Gem – 14 (92,11 %); P. сoccineum – 15 (86,15 %). Всі інші 

компоненти ЕО листків піретрумів мали концентрацію, меншу за 1 %. 

У складі ЕО листків піретруму дівочого переважали оксигеновмісні 

монотерпеноїди (рис. 4.1), їх вміст становив 82,40 (White Gem) – 94,93 % 

(Phlora Pleno) від загальної кількості. Серед них виявлено ациклічні сполуки 

(ліналоол, ліналоолоксид), моноциклічні похідні (терпінен-4-ол, α-терпінеол, 

карвеол), найширше представлена група біциклічних монотерпеноїдів 

(камфора, борнеол та його ефіри, сабіненгідрат, хризантенол, 

хризантенілацетат, юніперкамфора, сальвіаль-4(14)-ен-1-он). Монотерпени 

представлені камфеном і γ-терпіненом.  

Вагома частка у складі ЕО P. parthenium припадала на оксигеновмісні 

сесквітерпеноїди, вміст яких був найбільш постійним (не залежав від 

кількості інших компонентів) і становив 265,7 (White Gem) – 296,8 мг/кг сухої 

речовини (Snowball). Серед них виявлено моноциклічні (γ-елемен, 
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гумуленоксид), біциклічні (каріофілен, каріофіленоксид, каріофілла-

4(12),8(13)-дієн-5-ол) та трициклічні сесквітерпеноїди (α-копаєн, 

вірідіфлорол, глобулол).  
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Рис. 4.1. Хімічний склад ЕО листків видів роду Pyrethrum 

 

З ароматичних сполук, вміст яких у складі ЕО листків піретруму 

дівочого був незначним, ідентифіковано фенілацетальдегід, пара-цимен, 

пара-цимен-8-ол, евгенол. Аліфатичні вуглеводні представлені в незначних 

кількостях або не були ідентифіковані. 

Досліджено, що домінантною групою компонентів ЕО листків 

піретруму червоного були оксигеновмісні сесквітерпеноїди, їх вміст становив 

57,64 % від загальної кількості. Виявлено ациклічні (фарнезоль, фарнезол), 

моноциклічна (гумуленоксид) та трициклічні сполуки (спатуленол, 

вірідифлорол, глобулол). Поряд з тим, вміст сесквітерпенів був незначним – 

1,91 %. Ідентифіковано ациклічна (β-фарнезен), моноциклічні (β-бурбонен, 

гермакрен D) і біциклічна речовини (β-каріофілен). Сума монотерпеноїдів у 

ЕО листків P. сoccineum була в 4,1 – 4,7 рази нижчою у порівнянні з 

P. parthenium, проте їх якісний склад був практично однаковим для обох 

видів (див. табл. 4.1). Необхідно вказати, що важливою особливістю 
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компонентного складу ЕО листків піретруму червоного була повна 

відсутність монотерпенів та ароматичних вуглеводнів і значна кількість 

аліфатичних кисневмісних сполук (2,95 %). Серед останніх виявлено цис-3-

гексен-1-ол, 6-метил-5-гептен-2-он, 6-метил-3,5-гептадієн-2-он. 

На основі проведених досліджень, встановлено, що в ЕО листків 

досліджуваних сортів P. parthenium основними компонентами виступали 

камфора (38,40 – 64,56 %) та хризантенілацетат (20,55 – 34,16 %), у значній 

кількості були присутні борнілацетат (1,73 – 5,76 %) і каріофіленоксид (0,82 

– 4,13 %). У листах White Gem виявлений високий вміст борнеолу (3,98 %). 

У складі ЕО листків P. сoccineum домінував спатуленол (46,87 %), 

наступними за кількісним вмістом були камфора (7,07 %), фарнезоль 

(4,77 %), хризантенілацетат (4,66 %). 

На ступінь накопичення ЕО і їх окремих компонентів значно впливали 

видові та сортові особливості досліджуваних рослин. Так, загальний вміст 

ЕО в листках піретруму червоного був у 3-10 разів нижчим у порівнянні з 

листками піретруму дівочого. При дослідженні алелопатичної активності ЛВ 

листків встановлено, що екзометаболіти P. сoccineum проявили індиферентну 

дію на ростові процеси біотестів, у той же час як ЛВ P. parthenium – 

виражений гальмівний вплив (див. Розділ 3, рис. 3.7, 3.8, А).  

Серед сортів P. parthenium кількість ЕО у листках Phlora Pleno була 

удвічі вищою за її вміст у листках Snowball та утричі – White Gem і Golden 

Ball. ЕО листків Phlora Pleno містила найбільшу кількість камфори, 

хризантенілацетату, карвеолу, ефірів борнеолу; White Gem – борнеолу та 

каріофілла-4(12),8(13)-дієн-5-олу; Golden Ball – ліналоолу, каріофілену і його 

оксиду. Листки Snowball накопичували значний вміст камфори, 

хризантенілацетату, ліналоолу та каріофіленоксиду. ЕО листків P. сoccineum 

містила значну кількість спатуленолу. Отримані дані свідчать про існування 

серед досліджуваних видів роду Pyrethrum значного генетичного потенціалу 

для селекційного відбору цінних джерел ЕО або їх окремих компонентів. 



 

 

92 

Порівнюючи компонентний склад ЕО листків P. parthenium різного 

географічного походження [217, 234, 267], виявлено, що листки піретруму 

дівочого, вирощеного на території Західного Лісостепу України, 

характеризувалися нижчим вмістом камфену (<2,0 %) та каріофілену (<1,0 

%) (крім Golden Ball) і більш високим – каріофіленоксиду (>1 %), борнеолу 

(>0,6 %) та борнілацетату (>1,7 %). Найближчу за якісним і кількісним 

складом ЕО одержали з листків рослин, вирощених в Ірані, де її вихід був 

істотно вищим. Різниця у вищезазначених показниках рослин ареалу інших 

країн пов’язана з географічною, популяційною та сезонною мінливістю.  

Згідно літературних даних вміст ЕО у суцвіттях рослин P. parthenium, 

зібраних на території Ірану, становив 3,36 – 3,61 % на абсолютно суху 

речовину [217], культивованого в Єгипті – 0,48 % на повітряно-суху 

речовину [267]. Встановлено, що основними компонентами ЕО суцвіть 

піретруму дівочого виступають камфора (11,52 – 48,40 %), хризантенілацетат 

(7,63 – 26,3 %), камфен (5,11 – 8,76 %) і валенсен (34,26 – 42,96 %). Існували 

суттєві відмінності компонентного складу ЕО суцвіть P. parthenium різних 

регіонів дослідження. Суцвіття, зібрані на території Ірану [217], 

акумулювали значний вміст біциклічного сесквітерпену валенсену, який, не 

був виявлений у ЕО рослин, що зростали в Єгипті [267]. Поряд з тим, 

кількість камфори і хризантенілацетату ЕО суцвіть піретрумів Єгипту була у 

4 рази більшою за їх вміст у ЕО суцвіть, зібраних в Ірані; значно вищою була 

також кількість камфену, тимолу, α- і γ-терпіненів.  

На основі проведених досліджень встановлено, що вміст ЕО у 

суцвіттях рослин видів P. parthenium та P. coccineum, вирощених на території 

України, залежав від видових і сортових особливостей рослин та визначав 

алелопатичну активність ЛВ вище зазначених органів (див. Розділ 3, рис. 3.9, 

3.10 А). Так, серед сортів піретруму дівочого найбільшу кількість ЕО 

накопичували суцвіття рослин сорту Phlora Pleno – 0,95 % на абсолютно 

суху речовину. Вміст ЕО суцвіть Golden Ball і White Gem був нижчим у 1,4 

рази (відповідно 0,68 та 0,67 %); Snowball – 2,2 рази (0,43 %). Кількість ЕО у 
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суцвіттях P. coccineum була найнижчою серед досліджуваних зразків і 

складала 0,10 %. Якісний склад і кількісний вміст компонентів ЕО суцвіть 

піретрумів наведено у таблиці 4.2, хроматограми –  у додатках на рис. Е.6-

Е.10. 

Таблиця 4.2  

Компонентний склад ЕО суцвіть рослин видів роду Pyrethrum 
 

№ Компоненти ЕО  Індекс 

утримання, 

хв. 

Вміст, мг/кг 

P. parthenium P. 

сoccineum White 

Gem 

Phlora 

Pleno 

Golden 

Ball 

Snow

-ball 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. фурфорол  5,11 18,2   11,4 68,1 

2. камфен 8,24 56,5  7,7   

3. пара-цимен 10,84 16,2 5,8 2,3 7,4  

4. туйол 11,05 8,4     

5. γ-терпінен 12,00 18,1     

6. транс-сабіненгідрат 12,68   16,4   

7. амінвалерат 13,68 12,1     

8. ліналоол 13,70 27,8 12,3 77,5 14,2 8,0 

9. α-туйон 13,82     14,3 

10. цис-хризантенол 14,22  8,5  9,3  

11. пара-мент-2-ен-1-ол 14,85    7,4  

12. транс-хризантенол 14,93  30,9  16,7  

13. камфора 15,67 3578,2 4666,2 3352,3 2176,7 243,7 

14. пінокарвон 15,96 27,4 24,4  9,4  

15. терпинен-4-ол 16,70    28,2  

16. борнеол 16,75 71,3 210,0 31,2   

17. пара-цимен-8-ол 17,47 7,2  6,5   

18. α-терпінеол 17,60 8,3 11,7 10,2 7,5 4,8 

19. міртенол 17,83 7,3 10,1 9,3   

20. хризантенілацетат 18,20 2284,5 3397,2 2022,5 1406,2 29,7 

21. цис-карвеол 18,77 21,5  115,2  17,2 

22. транс-карвеол 18,79  71,2  37,8  

23. хризантемова 

кислота 

19,70     33,3 

24. борнілацетат 19,80 160,9 263,0 220,4 67,7  

25. бензилізобутират 20,19   12,8   

26. тимол 20,54   8,7   

27. ліратилпропіонат 20,66  5,2 14,1 5,4  

28. * 21,43  17,6 31,0 14,0  

29. 4,6,9-нонадекатрієн 21,66  18,8 25,2 14,1  

30. евгенол 21,78    8,4  

31. γ-елемен 21,88  14,1    

32. α-терпенілацетат 21,92 9,2  17,1   
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Продовження таблиці 4.2  
1 2 3 4 5 6 7 8 

33. β-бурбонен 22,21     7,6 

34. бензил 2-

метилбутират 

22,27 10,3 32,2 97,4 21,4  

35. бензил 3-

метилбутират 

22,49 35,2 48,2 145,9 32,8  

36. метилєвгенол 22,65   19,6   

37. борнілізобутират 22,79 11,0     

38. β-каріофілен 23,00 13,7 21,6 13,8 8,1 17,2 

39. β-фарнезен 23,50     13,0 

40. * 23,55 29,7   4,2  

41. * 23,64 13,3 17,7  5,4  

42. * 24,05 3,3     

43. тридеканон-2 24,33 3,7  17,1 6,8  

44. 5,9,9-триметил-

трицикло-

[4.4.0.0(1,5)] -дец-

7-ен-4-он (ізо-)  

24,48 16,6     

45. борніл 2-

метилбутират 

24,56 36,0     

46. борніл 3-

метилбутират 

24,74 14,7 67,8 7,1 5,2 8,0 

47. * 25,51 20,9 139,0 50,5 29,9 43,4 

48. 1,5-епоксісальвіаль-

4(14)-ен 

25,82     16,4 

49. ізоамілфенілацетат 25,91 25,4 40,5 14,3 10,7  

50. каріофіленоксид 26,10 67,8 122,7 110,0 95,0 467,7 

51. сальвіаль-4(14)-ен-

1-он 

26,26   20,2 7,7  

52. гумуленоксид 26,55   9,2 8,0  

53. вірідифлорол 26,80 11,4 19,7 13,7 15,9  

54. γ-бетуленол 27,13 74,6  49,6   

55. каріофілла-

4(12),8(13)-дієн-5-ол 

27,14  116,8  48,0  

56. глобулол 27,42 12,1 26,3  6,1  

57. юніперкамфора 27,52 5,4  17,2 8,6  

58. * 27,57 5,1 28,5    

59. * 27,75 10,2 17,2 7,5 13,6  

60. * 28,74   20,0 5,7  

61. * 29,01    8,3  

62. бензилфенілацетат 29,53   8,3 7,0  

63. * 29,71 11,5   10,1  

64. * 30,53   19,7 19,3  

65. *  30,75   40,9 43,1  

66. * 31,03    17,4  

67. * 31,46    8,6  
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При аналізі компонентного складу ЕО суцвіть P. parthenium сорту 

Phlora Pleno, виявлено 29 сполук, з яких ідентифіковано 24; Golden Ball – 37 

речовин, визначено 31; White Gem – 38 компонентів, 31 ідентифіковано: 

Snowball – 42 складових, визначено 30 сполук. В ЕО суцвіть P. coccineum 

виявлено 15 компонентів, з яких ідентифіковано 14. Сумарна кількість 

ідентифікованих компонентів ЕО суцвіть піретруму дівочого складала 95,80 

(Snowball); 97,45 (Golden Ball); 97,67 (Phlora Pleno); 98,60 % (White Gem); 

піретруму червоного – 95,63 %.  

ЕО суцвіть рослин сортів Snowball і White Gem включали 6 сполук (89,4 

та 92,19 %), вміст яких був більшим за 1 %; Phlora Pleno – 7 (94,19 %); 

Golden Ball – 8 (92,18 %); P. coccineum – 11 (97,13 %). Всі інші компоненти 

ЕО мали концентрацію, меншу за 1 %. 

У складі ЕО суцвіть піретруму дівочого домінували оксигеновмісні 

монотерпеноїди (рис. 4.2), їх вміст становив 88,79 (Snowball) – 92,96 % (White 

Gem) від загальної кількості. В ЕО суцвіть P. coccineum вміст сполук цього 

класу був нижчим у більш як 2 рази. Ідентифіковано ациклічні (ліналоол, 

ліналоолоксид), моноциклічні (терпінен-4-ол, α-терпінеол, α-терпінілацетат, 

пінокарвон, карвеол), біциклічні монотерпеноїди (камфора, α-туйон, туйол, 

борнеол і його ефіри, сабіненгідрат, хризантенол, хризантенілацетат, 

міртенол, юніперкамфора, 1,5-епоксісальвіаль-4(14)-ен-1-он, терпінеол, 

карвеол). Поряд з тим, в ЕО суцвіть White Gem виявлено трициклічні 

монотерпеноїди – 5,9,9-триметил-трицикло-[4.4.0.0(1,5)]-дец-7-ен-4-он та 

його ізомер. Монотерпени, ідентифіковані в ЕО суцвіть Golden Ball і White 

Gem, не були знайдені в інших досліджуваних зразках. Цей клас терпеноїдів 

був представлений камфеном і γ-терпіненом.  

У складі ЕО суцвіть піретруму червоного переважали оксигеновмісні 

сесквітерпеноїди, їх вміст становив відповідно 47,13 % від загальної 

кількості. Виявлено ациклічні (фарнезоль, фарнезол), моноциклічний 

(гумуленоксид), біциклічний (каріофіленоксид) та трициклічні 

сесквітерпеноїди (спатуленол, вірідифлорол, глобулол). Кількість 
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сесквітерпенів у ЕО суцвіть була незначною – 3,81 %. Ідентифіковано 

ациклічний (β-фарнезен), моноциклічні (β-бурбонен, гермакрен-D), 

біциклічний компоненти (β-каріофілен). Поряд з тим, вміст сесквітерпенів і 

їх похідних в ЕО суцвіть піретруму дівочого був найнижчим серед усіх 

досліджуваних органів рослин. Сесквітерпени зустрічалися в слідових 

кількостях, в ЕО суцвіть усіх сортів виявлено β-каріофілен, а також у 

суцвіттях Phlora Pleno ідентифіковано γ-елемен. Якісний склад 

оксигеновмісних сесквітерпеноїдів представлений моноциклічною 

(гумуленоксид), біциклічними (каріофіленоксид, каріофілла-4(12),8(13)-дієн-

5-ол, γ-бетуленол) та трициклічними сполуками (вірідіфлорол, глобулол). 

Сумарний вміст речовин даного класу становив 2,45 (White Gem) – 4,03 % 

(Snowball) від загальної кількості. 
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Рис. 4.2. Хімічний склад ЕО суцвіть видів роду Pyrethrum 

 

Варто зазначити, що важливою ознакою ЕО суцвіть піретруму 

червоного був значний вміст ароматичних вуглеводнів (7,83 %), на відміну 

від їх повної відсутності у листках і насінні рослин цього виду. 

Ідентифіковані евгенол, 3-фенілпропанол, фенілацетальдегід, 2-метокси-4-

вінілфенол, бензиловий спирт. У складі ЕО суцвіть піретруму дівочого вміст 

ароматичних сполук був у 2-3 рази нижчим, ідентифіковані пара-цимен, 
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пара-цимен-8-ол, тимол, евгенол і метилевгенол, бензилізобутират, бензил 2- 

і бензил 3-метилбутират, ізоамілфенілацетат, бензилфенілацетат.  

ЕО суцвіть також включали незначну кількість аліфатичних сполук, 

різних для досліджуваних видів. У складі суцвіть P. parthenium виявлені 

амінвалерат, 4,6,9-тридекатрієн, тридеканон-2; P. coccineum – цис-3-гексен-1-

ол, 6-метил-5-гептен-2-он, 6-метил-3,5-гептадієн-2-он, 2,4-декадієналь, 

гексадеканаль.   

У складі ЕО суцвіть піретруму дівочого домінували камфора (49,30 – 

52,89 %) і хризантенілацетат (30,36 – 35,89 %); важливими компонентами ЕО 

суцвіть були також борнілацетат (1,58 – 3,31 %) і каріофіленоксид (1,00 – 

2,22 %). Крім того, ЕО рослин сорту Golden Ball містили значну кількість 

бензил 2- і бензил 3-метилбутиратів (відповідно 1,46 і 2,19 %) та цис-

карвеолу (1,73 %); Phlora Pleno – борнеолу (2,22 %) та каріофілла-

4(12),8(13)-дієн-5-олу (1,23 %); Snowball – каріофілла-4(12),8(13)-дієн-5-олу 

(1,12 %).  

Аналіз зразків ЕО суцвіть P. parthenium показав, що спільними для ЕО 

усіх сортів були 15 сполук, проте вони відрізнялися за кількісним вмістом. 

Основними компонентами ЕО суцвіть піретруму червоного були 

каріофіленоксид (47,13 %), камфора (24,56 %), фурфурол (6,86 %) і 

хризантемова кислота  (3,36 %). 

Порівняно зі складом ЕО, одержаних в Єгипті [267] й Ірані [217], олія 

суцвіть піретруму дівочого, вирощеного в ґрунтово-кліматичних умовах 

Західного Лісостепу України, характеризувалася вищим вмістом камфори 

(>49%) та хризантенілацетату (>30%) і, навпаки, нижчим – камфену (<1,0%) 

й α-терпінеолу (<0,2%). У складі ЕО суцвіть досліджуваних сортів не  

виявлено валенсен (основний компонент ЕО суцвіть в Ірані), борнілангелат, 

лімонен, β-пінен і р-цимен.  

Відомо [217], що вміст ЕО у незрілому насінні рослин P. parthenium 

природних популяцій Ірану складав 0,49 – 0,96; в зрілому насінні – 0,31 – 

0,87 % у перерахунку на абсолютно суху речовину. Варто зазначити, що 
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кількість ЕО у насінні піретруму дівочого була найнижчою серед усіх 

досліджуваних органів (листків, стебел, суцвіть, надземної маси). В ЕО 

незрілого насіння ідентифіковано 11 – 15 компонентів, зрілого насіння – 17 – 

20 сполук. Показано, що у складі ЕО домінували мірцен (36,04 – 50,12 %), 

камфора (10,35 – 12,41 %), камфен (4,16 – 6,45 %) та хризантенілацетат (4,32 

– 6,29 %). Поряд з тим, насіння рослин однієї з досліджуваних популяцій 

накопичувало значні кількості р-цимену (2,36 – 3,10 %). Мірцен визначали як 

хемомаркер ЕО насіння, оскільки він не був виявлений в ЕО інших органів 

досліджуваних рослин.  

Насіння піретрумів, культивованих в умовах Західного Лісостепу 

України, містило різну кількість ЕО. Найвищим вмістом ЕО відзначалось 

насіння піретруму дівочого сорту Phora Pleno – 0,90 % у перерахунку на 

абсолютно суху речовину. В насінні Snowball кількість ЕО була нижчою в 1,6 

(0,56 %); White Gem – 4,3 (0,21 %); Golden Ball – 5,0 раз (0,18 %).  

Вміст ЕО у насінні піретруму червоного був мінімальний і складав 

0,13 %. ЛВ насіння піретрумів, компонентами яких були ЕО, суттєво 

впливали на ростові процеси біотестів. Найвищу алелопатичну активність 

проявили леткі екзометаболіти насіння сортів Snowball та Golden Ball, 

найменшу – P. coccineum (див. Розділ 3, рис. 3.10).  

Якісний склад і кількісний вміст компонентів ЕО насіння рослин 

досліджуваних видів наведено у таблиці 4.3, хроматограми представлені у 

додатках на рис. Е.11-Е.15. 

В ЕО насіння рослин сорту Snowball знайдено 36 компонентів, 32 з 

яких ідентифіковано; Phora Pleno – 35, визначено 30; Golden Ball і White Gem 

– по 30 компонентів, ідентифіковано відповідно 27 та 28 речовин.  

У насінні піретруму червоного з 31 компонента ідентифіковано 22. 

Сумарна кількість ідентифікованих сполук становила 89,24 (P. coccineum); 

97,01 (Phora Pleno); 97,63 (White Gem); 98,93 (Golden Ball); 99,31 % 

(Snowball). 

 



 

 

99 

Таблиця 4.3  

Компонентний склад ЕО насіння рослин видів роду Pyrethrum  
 

№ Компоненти ЕО  Індекс 

утримання, 

хв. 

Вміст, мг/кг 

P. parthenium P. 

coccineum White 

Gem 

Phlora 

Pleno 

Golden 

Ball 

Snow-

ball 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. трициклен  7,38    3,1  

2. α-пінен 7,70    6,0  

3. камфен 8,28    61,8  

4. β-пінен 9,18    2,3  

5. фенілацетальдегід 11,78     3,7 

6. бензиловий спирт 12,10     5,8 

7. * 12,62     10,5 

8. транс-сабіненгідрат 12,66 3,4 6,2 3,0 9,9  

9. ліналоол 13.70 5,5  9,8   

10. цис-сабіненгідрат 13,83 16,1 17,5 5,9 11,4  

11. β-туйон 14,22 8,8     

12. цис-хризантенол 14,25 7,4 45,7 32,8 198,6  

13. транс-хризантенол 14,90 24,1 47,9 50,6 183,2  

14. камфора 15,67 552,3 2313,3 1000,9 6101,6 7,9 

15. транс-хризантеналь 15,87     16,8 

16. пінокарвон 15,94  11,8 5,2 42,2  

17. ізоборнеол 16,43  11,6    

18. борнеол 16,70 45,2 150,4 13,2 60,1  

19. пара-цимен-8-ол 17,28 13,0 6,9 3,3 11,6  

20. α-терпінеол 17,60 5,1 5,4 1,6 5,3 4,0 

21. міртенол 17,62 11,7 15,3 2,2 14,0  

22. хризантенілацетат 18,20 703,3 2090,9 717,0 1807,6 2,8 

23. карвеол 18,73  36,2 18,4   

24. карвон 18,81  26,7    

25. 3-фенілпропанол 19,00     15,4 

26. піперитон 19,11    5,9  

27. * 19,26  10,0    

28. хризантемова 

кислота 

19,70     64,5 

29. борнілацетат 19,80 56,1 181,4 28,6 106,7  

30. ліратилпропіонат 20,67  6,3 4,5 4,3  

31. тимол 20,80 7,2     

32. 2,4-декадієналь 20,85     3,8 

33. індол 20,90   14,1   

34. 2-метокси-4-

вінілфенол 

20,93     17,6 

35. карвакрол 20,98 11,8     

36. * 21,44  10,2 6,5 25,4  

37. 4,6,9-нонадекатрієн 21,66 11,6  8,7 48,4  
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Продовження таблиці 4.3  
1 2 3 4 5 6 7 8 

38. β-терпінілацетат 21,71 7,1     

39. евгенол 21,76  12,9 4,4  55,4 

40. α-терпінілацетат 21,90 6,7 13,4  11,3  

41. β-бурбонен 22,21     7,4 

42. бензил2-

метилбутират 

22,26  26,4 11,1 16,4  

43. бензил3-

метилбутират 

22,49 20,5 21,2 17,9 25,2  

44. метилевгенол 22,63  7,5    

45. борнілізобутират 22,78 15,6     

46. β-каріофілен 23,00    6,7 14,9 

47. β-фарнезен 23,50     444,8 

48. * 23,53 30,2 11,9    

49. гермакрен D 24,20     39,3 

50. тридеканон-2 24,32   4,8 5,8  

51. 5,9,9-триметилтри- 

цикло-[4.4.0.0(1,5)]-

дец-7-ен-4-он (ізо-)  

24,47 16,0    18,5 

52. борніл 2-

метилбутират 

24,55 45,9 8,8    

53. борніл 3-

метилбутират 

24,73 13,3 48,2  3,0  

54. 5,9,9-триметил- 

трицикло-[4.4.0.0 

(1,5)] -дец-7-ен-4-он  

     86,5 

55. * 25,50 12,7 117,3 11,8 17,1 9,5 

56. 1,5-епоксісальвіаль-

4(14)-ен 

25,82     11,2 

57. неролідол 25,89 10,9 27,5 4,5 4,9  

58. * 25,98    4,8  

59. каріофіленоксид 26,10 58,5 97,3 31,1 78,9 194,7 

60. вірідифлорол 26,80  21,1   8,9 

61. каріофілла-

4(12),8(13)-дієн-5-ол 

27,12 65,7 117,4 26,8 56,1  

62. глобулол 27,41 12,0 28,7  12,0 25,5 

63. юніперкамфора 27,51   20,6 24,1  

64. * 27,74  17,8 4,0 15,1  

65. гексадеканаль 27,88  8,8  7,9 66,7 

66. * 28,22     9,6 

67. * 29,05     16,8 

68. * 29,32     16,6 

69. бензил 

фенілетилацетат 

29,52   6,4 8,3  

70. гексагідрофарнезіл 

ацетон 

29,61 13,7 12,3 6,1   
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Продовження таблиці 4.3  
1 2 3 4 5 6 7 8 

71. * 29,67     12,5 

72. * 29,76     11,1 

73. * 29,98     38,1 

74. * 30,68     9,9 
 

ЕО насіння рослин сорту Snowball включала 5 сполук (93,23 %), вміст 

яких перевищував 1 %; Phora Pleno та Golden Ball – 7 (90,63 і 90,94 % 

відповідно); White Gem – 10 (88,44 %); P. coccineum – 17 (91,52 %). Всі інші 

компоненти ЕО насіння мали концентрацію, меншу за 1 %.  

Оксигеновмісні монотерпеноїди виступали домінантними 

компонентами ЕО насіння P. parthenium (рис. 4.3), їх вміст становив 85,22 

(White Gem) – 95,36 % (Snowball) від загальної кількості. В ЕО насіння 

P. coccineum кількість сполук даного класу була значно нижчою – 16,97 %. 

Ідентифіковано ациклічні (ліналоол, ліналоолоксид), моноциклічні (карвон, 

α-терпінеол, терпенілацетат, карвеол, піперитон), біциклічні (камфора, 

борнеол та його ефіри, сабіненгідрат, хризантенол, хризантенілацетат, 

юніперкамфора, β-туйон, міртенол, 1,5-епоксісальвіаль-4(14)-ен) та 

трициклічний монотерпеноїди (5,9,9-триметил-трицикло-[4.4.0.0(1,5)]-дец-7-

ен-4-он).  
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Рис. 4.3. Хімічний склад ЕО насіння рослин видів роду Pyrethrum 
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В ЕО насіння були також широко представлені сесквітерпеноїди, проте 

їх вміст досить різнився залежно від видових і сортових особливостей 

рослин. У ЕО насіння піретруму червоного сума сесквітерпеноїдів була 

найвищою – 18,32 % від загальної кількості. Серед сортів піретруму дівочого 

максимум сполук даного класу виявлено в ЕО насіння White Gem – 8,88 %. 

Вміст сесквітерпеноїдів в ЕО насіння Phora Pleno був нижчим у 1,6; Golden 

Ball – у 2,7; Snowball – у 5,3 рази у порівнянні з ЕО насіння White Gem. У 

складі ЕО насіння P. parthenium виявлено ациклічні (неролідол, 

гексогідрофарнезілацетон), біциклічні (каріофіленоксид, каріофілла-

4(12),8(13)-дієн-5-ол) та трициклічні сесквітерпеноїди (вірідіфлорол, 

глобулол). Варто відмітити, що в ЕО насіння не були ідентифіковані 

моноциклічні сполуки, які, проте, входили до складу ЕО листків усіх 

досліджуваних сортів піретруму дівочого.  

При аналізі ЕО насіння P. coccineum виявлено ациклічні (фарнезоль, 

фарнезол), моноциклічний (гумуленоксид), біциклічний (каріофіленоксид) та 

трициклічні сесквітерпеноїди (спатуленол, вірідифлорол, глобулол). 

Спільними компонентами насіння досліджуваних видів були лише 

каріофіленоксид і глобулол, що свідчить про відносно віддалене положення 

видів у систематиці роду.  

Характерною особливістю ЕО насіння піретруму дівочого була 

відсутність у їх складі терпенів. Виняток становила ЕО насіння рослин сорту 

Snowball, у якій були ідентифіковані 3 монотерпени (α- і β-пінен, камфен) та 

1 сесквітерпен (β-каріофілен). 

Необхідно зазначити, що важливими компонентами ЕО насіння 

піретруму червоного виступали сесквітерпени, їх вміст становив 40,49 % від 

загальної кількості. Ідентифіковано ациклічний (β-фарнезен), моноциклічні 

(β-бурбонен, гермакрен-D), біциклічний сесквітерпени (β-каріофілен).  

Вміст ароматичних сполук був найвищим в ЕО насіння P. coccineum 

(7,83 %). Ідентифіковано евгенол, 3-фенілпропанол, 2-метокси-4-вінілфенол, 

фенілацетальдегід, бензиловий спирт. Вміст ароматичних сполук в ЕО 
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насіння P. parthenium був у 2,7 – 10,5 раз нижчим, виявлені пара-цимен-8-ол, 

тимол, індол, карвакрол, евгенол і його метилпохідне, бензил 2- та бензил 3-

метилбутират, бензилфенілетилацетат.  

Аліфатичні вуглеводні представленні в ЕО насіння піретруму дівочого 

в слідових кількостях, виявлено нонадекатрієн, тридеканон-2, гексадеканаль. 

Поряд з тим, ЕО насіння P. coccineum включали значний вміст аліфатичних 

сполук (5,64 %), ідентифіковані цис-3-гексен-1-ол, 6-метил-5-гептен-2-он,     

6-метил-3,5-гептадієн-2-он та 2,4-декадієналь, гексадеканаль. 

Встановлено, що у складі ЕО насіння P. parthenium переважали 

камфора (30,43 – 67,74 %) та хризантенілацетат (20,07 – 38,73 %). Іншими 

важливими складовими ЕО були борнілацетат (1,18 – 3,10 %), 

каріофіленоксид (0,88 – 3,23 %), каріофілла-4(12),8(13)-дієн-5-ол (0,62 – 

3,63 %), борнеол (0,64 – 2,69 %), цис- і транс-хризантеноли (відповідно 0,41 

– 2,21 та 0,86 – 2,44 %). Домінантними сполуками ЕО насіння піретруму 

червоного були β-фарнезен (35,56 %), каріофіленоксид (15,57 %), 5,9,9-

триметилтрицикло-[4.4.0.0(1,5)]-дец-7-ен-4-он (6,92 %), гексадеканаль (5,33 

%), хризантемова кислота (5,16 %), евгенол (4,43 %), гермакрен-D (3,14 %).  

Виявлено істотні відмінності компонентного складу ЕО насіння 

досліджуваних сортів піретруму дівочого. Найвищий вміст камфори містила 

ЕО насіння сорту Snowball, кількість сполуки у насінні Phora Pleno була 

нижчою у 2,6; Golden Ball – у 6,1; White Gem – в 11,0 раз. Поряд з тим, 

найбільше хризантенілацетату виявлено в ЕО Phora Pleno. Співвідношення 

між домінантними компонентами (камфора : хризантенілацетат) були досить 

широкими і складали 1:0,8 (White Gem); 1:1,1 (Phora Pleno); 1:1,4 (Golden 

Ball) та 1:3,4 (Snowball). Отримані результати свідчать про незалежні шляхи 

синтезу основних складових ЕО насіння, та, очевидно, відмінні функції цих 

сполук у рослинному організмі. Крім того, насіння Snowball накопичувало 

значний вміст цис-хризантенолу, Phora Pleno – борнілацетату та борнеол, 

White Gem – каріофіленоксиду і каріофілла-4(12),8(13)-дієн-5-олу, Golden 

Ball – транс-хризантенолу. 
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У порівнянні з літературними даними [217] ЕО насіння рослин 

P. parthenium, вирощених у ґрунтово-кліматичних умовах регіону 

дослідження, характеризувалися вищим вмістом камфори (в 3-6 разів) і 

хризантенілацетату (в 5-6 раз). Не були ідентифіковані мірцен (основний 

компонент ЕО насіння піретрумів Ірану), β-бісаболен, α-туєн, феландрен,      

α-терпінен, фарнезен, р-цімен і лімонен. Камфен, який входить до складу ЕО 

насіння піретрумів Ірану в значній кількості, а також β-пінен і β-каріофілен 

були виявлені лише в ЕО насіння сорту Snowball.  

Спільними ідентифікованими сполуками ЕО насіння піретруму 

дівочого різних регіонів зростання були камфора, хризантенілацетат, 

пінокарвон, борнеол, міртенол і борнілацетат. Варто зазначити, що вміст 

ідентифікованих сполук в ЕО насіння P. parthenium, дослідженого в Ірані, 

був значно нижчим у порівнянні з результатами наших досліджень і становив 

67,09 – 72,32 %. В ЕО насіння рослин, культивованих на території України, 

ідентифіковано ряд сполук, які не були виявлені в зразках, зібраних на 

території Ірану (транс- і цис-сабіненгідрат, ліналоол, транс- і цис-

хризантенол, пара-цимен-8-ол, бензил-2- і бензил-3-метилбутират, неролідол, 

каріофіленоксид, каріофілла-4(12),8(13)-дієн-5-ол).  

При аналізі якісного складу та кількісного вмісту компонентів ЕО 

листків, суцвіть і насіння P. parthenium та P. coccineum встановлені наступні 

особливості: 

1. Вихід ЕО був найвищим для рослин піретруму дівочого сорту Phora 

Pleno, для інших сортів кількісний вміст ЕО був у 2-4 рази нижчим. 

2. Рослини піретруму червоного накопичували значно менші кількості 

ЕО порівняно з піретрумом дівочим, що пов’язано з різними регіонами 

походження видів. P. parthenium – середньоземноморський вид, що 

пристований до зростання в умовах більш високих температур. P. coccineum 

– субальпійський вид, батьківщиною якого є Мала Азія (Кавказ).  

3. Найвищий вміст ЕО виявлено в листках Phora Pleno, Snowball і 

P. coccineum; суцвіттях White Gem та Golden Ball.  
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4. ЕО рослин вирізнялися різноманітним складом, що в цілому 

позитивно характеризує дані суміші як перспективні компоненти лікарських 

препаратів. Найменшу кількість компонентів містила ЕО суцвіть піретруму 

червоного, найбільше – ЕО суцвіть (29 – 42 компоненти), листків (27 – 35 

складових) та насіння піретруму дівочого (30 – 36 сполук).  

5. Кількість ЕО у листках, суцвіттях і насінні P. coccineum незначно 

варіювала (0,10 – 0,14), у порівнянні для органів P. parthenium був властивий 

широкий діапазон кількісного вмісту ЕО, що досягав максимуму для сортів 

Golden Ball і Snowball (0,18 – 0,68 та 0,21 – 0,71 %). 

6. У складі ЕО листків, суцвіть і насіння піретруму дівочого домінували 

монотерпеноїди, їх вміст був практично однаковим для усіх досліджуваних 

органів. Камфора та хризантенілацетат ідентифіковані основними 

компонентами усіх без винятку зразків. Це дозволяє стверджувати, що 

P. parthenium, культивований в ґрунтово-кліматичних умовах України, 

належить до камфора/хризантенілацетат хемотипу.   

7. У складі ЕО насіння піретруму червоного переважали сесквітерпени, 

листків та суцвіть – їх кисневмісні похідні. Домінуючими сполуками листків 

були спатуленол і камфора, суцвіть – каріофіленоксид і камфора, насіння – 

.β-фарнезен і каріофіленоксид.  

8. Важливою ознакою ЕО рослин є співвідношення вмісту моно- та 

сесквітерпеноїдів. Результати особливостей співвідношення основних класів 

ЕО піретрумів наведені у таблиці 4.4.  

Таблиця 4.4 

Співвідношення моно- та сесквітерпеноїдів у складі ЕО рослин  

роду Pyrethrum 
 

Вид Сорт 
Орган рослини 

Листки Суцвіття Насіння 

P
. 
 

 p
a

rt
h
en

iu
m

 

White Gem 11,9:1 35,4:1 9,6:1 

Phlora Pleno 42,8:1 27,3:1 16,6:1 

Golden  Ball 10,1:1 30,3:1 27,9:1 

Snowball 20,1:1 21,0:1 54,6:1 

P. coccineum 0,33:1 0,74:1 0,29:1 
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Найістотніша різниця між кількістю моно- та сесквітерпеноїдів виявлена для 

насіння Snowball, листків Phora Pleno, суцвіть Golden Ball і White Gem; 

протилежні дані отримано для ЕО P. coccineum. Такі розбіжності у вмісті 

основних класів терпеноїдів, очевидно, пов’язані з різним географічним 

походженням та видовими особливостями рослин. 

9.  У розрізі зразків найвищий вміст камфори виявлений в ЕО листків 

Phora Pleno, насіння Snowball і суцвіть усіх досліджуваних сортів піретруму 

дівочого. Кількість хризантенілацетату була найвищою у ЕО насіння Golden 

Ball, Phora Pleno та White Gem; суцвіть Snowball, White Gem і Phora Pleno; 

листків Golden Ball.  

10.   На основі порівняльного аналізу компонентного складу ЕО 

P. parthenium різних регіонів вирощування встановлено, що вагомий вплив 

на якісний склад і кількісний вміст ЕО здійснюють еколого-географічні та 

генетичні чинники. 

Високий вміст ЕО та їх окремих компонентів свідчить про значну 

алелопатичну активність піретрумів, що необхідно враховувати при їх 

вирощуванні. Було проведено кореляційний аналіз між вмістом ЕО й летких 

ААС для окремих органів досліджуваних рослин.  

При дослідженні ЛВ суцвіть виявлено стійку позитивну кореляцію між 

відсотком гальмування ростових процесів біотестів та загальним вмістом ЕО 

(p=0,05 – 0,01; n=15; r=0,64 – 0,91), а також камфори (r=0,66 – 0,93), 

хризантенілацетату (r=0,65 – 0,91).  

Аналіз ЛВ насіння показав наявність слабкої кореляції між кількістю 

ААС і загальним вмістом ЕО; проте виявлено стійкий зв’язок між кількістю 

фітоінгібіторів та вмістом камфори (r=0,60 – 0,75), хризантенілацетату 

(r=0,61 – 0,80).  

Виявлена слабка кореляція між кількістю фітоінгібіторів і терпеноїдів у 

листках (r= -0,31 – 0,25). Варто припустити, що алелопатична активність ЛВ 

листків обумовлена комплексною дією багатьох БАР, ЕО були лише 

частиною даного комплексу. Оскільки ЕО рослин – це багатокомпонентні 
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суміші, необхідно також враховувати явища синергізму й антагонізму 

окремих компонентів між собою, а також різнонапрямленість їх дії 

(позитивна або негативна – залежно від хімічної природи сполуки та її 

концентрації). Отже, ЕО піретрумів, а також їх домінуючі компоненти були 

основними ААС у складі ЛВ рослин. 

 

4.2. Динаміка накопичення фенольних сполук у вегетативних і 

генеративних органах рослин роду Pyrethrum 

 

ФС – це активні метаболіти, які беруть участь у всіх життєво важливих 

процесах рослинного організму: ріст, розвиток, дихання, фотосинтез, а також 

захищають рослинні клітини від дії стресових факторів біотичного й 

абіотичного походження. Проявляючи сильні біоцидні властивості, 

забезпечують імунітет рослин до грибкової й бактеріальної інфекцій. ФС 

виявляють високу алелопатичну активність, здійснюючи при цьому, 

здебільшого, гальмівний вплив на супутні рослини та мікрофлору ґрунту [71, 

168, 249, 252, 266]. 

Встановлено, що вміст ФС у вегетативних і генеративних органах 

піретрумів змінювався протягом вегетації рослин (рис. 4.4). У початковій 

фазі кількість ФС у листках була найвищою серед досліджуваних зразків і 

складала 874,0±23,7 (White Gem) – 1087,4±44,4 мг/100 г сухої речовини 

(Golden Ball). Під час бутонізації їх вміст зріс у 2,3 (White Gem) – 2,9 рази 

(Snowball) порівняно з вище наведеними даними. Максимальні значення 

ступеня накопичення ФС у листках виявлено у фазі цвітіння рослин – 

2166,0±89,0 (White Gem) – 3074,3±201,5 мг/100 г сухої речовини (Snowball).  

Під час плодоношення кількість ФС у листках P. parthenium 

зменшилась у 1,6 – 1,8 рази. Поряд з тим, вміст речовин у листках піретруму 

червоного на останній фазі дослідження не зазнав істотних змін, що 

зумовлено високою фотосинтетичною активністю листків багаторічних 

рослин у період завершення плодоношення та відновлення вегетації.  
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Рис. 4.4. Динаміка накопичення ФС  

у вегетативних і генеративних органах рослин роду Pyrethrum:  

 А – листки, Б – стебла, В – корені, Г – суцвіття 
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Стебла і корені містили значно менше речовин фенольної природи, у 

фазі початок вегетації їх кількість відповідно становила 32,9 (Golden Ball) – 

54,7 % (White Gem) та 39,4 (P. сoccineum) – 94,8 % (Snowball) порівняно з 

листками. Під час бутонізації вміст ФС у стеблах зріс в 2,3 (White Gem)  – 3,4 

(Phlora Pleno), коренях – 1,7 (Snowball) – 2,2 рази (Golden Ball), порівняно з 

початком вегетації. Корені та стебла піретрумів містили найвищі кількості 

ФС у фазі цвітіння: 790,9±8,2 (P. coccineum) – 2324,4±77,4 (Snowball) і 

1014,4±36,8 (Golden Ball) – 1511,2±28,7 мг/100 г (Phlora Pleno) відповідно. У 

наступній фазі росту та розвитку вміст ФС у цих органах дещо знижувався. 

Суцвіття також накопичували значні кількості ФС, що зумовлено їх 

участю у процесах запилення, запліднення, формування насінини та плоду 

[71, 168, 202]. Пік накопичення сполук у суцвіттях припадав на фазу цвітіння 

рослин, їх вміст становив 2552,4±124,8 (Phlora Pleno) – 2762,2±67,4 мг/100 г 

сухої речовини (White Gem).   

Отже, встановлено, що вміст ФС у вегетативних і генеративних 

органах піретрумів протягом вегетації збільшувався і досягав максимуму у 

фазі цвітіння, після чого зменшувався під час плодоношення рослин. Листки 

і суцвіття накопичували найбільші кількості ФС. Серед досліджуваних 

зразків найбільше ФС містили листки та корені Snowball, стебла Phlora 

Pleno, суцвіття Golden Ball і White Gem. Найменше речовин, за невеликим 

винятком, накопичували вегетативні та генеративні органи P. coccineum. 

На основі кореляційного аналізу кількісного вмісту ФС та 

алелопатичної активності ВРВ і СРВ піретрумів (Додатки, табл. Ж.1-Ж.2) 

встановлено наступні особливості. 

1. При аналізі даних за увесь період вегетації рослин виявлено 

стійку пряму кореляцію між вмістом ФС і водорозчинних ААС у листках 

(р=0,001 – 0,05, n=60, r=0,33 – 0,51), стеблах (r=0,32 – 0,61) та коренях рослин 

(r=0,37 – 0,68). Також було з’ясовано, що вміст ФС істотно корелював з 

кількістю фітоінгібіторів СРВ суцвіть (r=0,27 – 0,48) і стебел (r=0,39 – 0,66), 

дещо нижче – для листків (r=0,27 – 0,36).  
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2. Істотні прямі кореляційні зв’язки виявлено між вмістом ФС і 

відсотком гальмування ростових процесів біотестів СРВ суцвіть у період 

цвітіння (n=15, r=0,63 – 0,92); стебел під час бутонізації (r=0,61 – 0,95); 

обернені – для СРВ листків у фазах початок вегетації та плодоношення (r=-

0,56 – -0,87 і -0,61 – -0,94). Кількість ААС ВРВ піретрумів прямо корелювала 

з сумою ФС і набувала максимальних значень для коренів у фазі початок 

вегетації (r=0,56 – 0,82), стебел – під час бутонізації (r=0,68 – 0,91), суцвіть – 

у період цвітіння (r=0,68 – 0,85).  

Отже, встановлено, що алелопатична активність ВРВ та СРВ 

вегетативних і генеративних органів піретрумів дівочого та червоного 

визначалася, в основному, вмістом ФС. Дані речовини обумовлювали 

особливо виражену гальмівну дію рослинних екстрактів під час бутонізації і 

цвітіння піретрумів, а також у складі листків проявляли стимулюючий вплив 

на ростові процеси біотестів у фазах початок вегетації та плодоношення. 

Такий вплив ФС листків, очевидно, зумовлений значним вмістом речовин 

адаптогенної дії (біофлавоноїди, кумарини, ДР у низьких концентраціях 

тощо), які, на відміну від простих фенолів, ФКК і кумаринів, можуть 

проявляти протекторний вплив на метаболізм рослин-акцепторів [256].  

Важливу групу ФС, які проявляють високу біологічну активність, 

становлять флавоноїди. Речовини даної групи БАР захищають 

фотосинтетичний апарат клітини від шкідливого впливу УФ-променів, 

регулюють онтогенез рослин, проявляють антиоксидантні й антимутагені 

властивості, відіграють роль сигнальних молекул у взаємодіях рослин із 

іншими рослинами, мікроорганізмами, комахами тощо [71, 202. 256]. 

Флавоноїди проявляють високу алелопатичну активність, їх накопичення у 

ризосфері викликає розвиток ґрунтовтоми під плодовими садами [113]. 

У складі надземної частини рослин виду P. parthenium ідентифіковано 

[210, 267] 6 флавонолів: сантін, апігенін, лютеолін, кверцетин, жасейдин і 

центауредин. Флавоноїди піретруму дівочого володіють високою 
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біологічною активністю, посилюють протизапальну та знеболюючу дію за 

рахунок основної діючої речовини рослин – партеноліду [210]. 

Згідно результатів дослідження найбільші кількості флавоноїдів 

накопичували листки та суцвіття піретрумів (рис. 4.5). Пік накопичення 

сполук припадав на період бутонізації-цвітіння рослин, що зумовлено 

біологічною роллю флавоноїдів у метаболічних процесах цих органів. Так, 

вміст досліджуваних речовин у листках P. parthenium у зазначених фазах 

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). У фазі плодоношення вміст досліджуваних сполук зменшився і 

набув мінімальних значень за увесь період досліджень.  

Вміст флавоноїдів у листках і суцвіттях P. coccineum був дещо нижчим 

порівняно з P. parthenium, становив для листків у фазах початок вегетації-

цвітіння відповідно 75,7 – 84,9 % порівняно з максимальними показниками. 

Стебла та корені піретрумів містили найнижчі кількості флавоноїдів 

серед досліджуваних органів. Пік накопичення сполук для стебел припадав 

на фазу бутонізації, вміст флавоноїдів становив відповідно 130,7±4,7 (White 

Gem) – 158,4±3,6 (Phlora Pleno) мг/100 г для піретруму дівочого та 80,4±2,9 

мг/100 г для піретруму червоного. 

Найвищий вміст флавоноїдів протягом усього періоду дослідження 

виявлений у коренях P. coccineum, кількість сполук у них становила 

відповідно 98,7±3,1 (початок вегетації) – 78,6±2,4 мг/100 г (плодоношення).  

Встановлено, що вміст флавоноїдів прямо корелював з алелопатичною 

активністю надземних органів піретрумів та зворотно – з кількістю 

інгібіторів у коренях рослин (табл. Ж.3, Ж.4). Особливо істотні прямі 

взаємозв’язки виявлені між вмістом сполук і гальмівною дією ВРВ листків в 

онтогенезі (p=0,001 – 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). 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/06e66ca7780e0bbcbca2a3afdc8058d4
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Рис. 4.5. Динаміка накопичення флавоноїдів  

у вегетативних і генеративних органах рослин роду Pyrethrum:  

А – листки, Б – стебла, В – корені, Г – суцвіття 
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Також встановлена значна залежність між вмістом фітоінгібіторів СРВ 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).  

Вміст флавоноїдів подекуди зворотно корелював з алелопатичною 

активністю, що виявлено для ВРВ і СРВ коренів у фазах початок вегетації і 

бутонізації (r=-0,61 – -0,89 і -0,86 – -0,95), а також для СРВ листків під час 

плодоношення рослин (r=-0,58 – -0,88). Це свідчить про стимулюючий вплив 

сполук на ріст акцепторних рослин. 

Таніни – це природні поліфеноли, які здійснюють важливі біологічні 

функції: надають міцності рослинним тканинам, проявляють бактеріоцидні 

та фунгіцидні властивості, беруть участь в окисно-відновних реакціях [19, 

168]. При стресі рослини накопичують значні кількості поліфенолів, що 

викликає гальмування ростових процесів і підвищення стійкості до 

несприятливих умов навколишнього середовища [71, 249, 256].  

Згідно результатів дослідження, пік накопичення ДР у вегетативних і 

генеративних органах рослин видів P. parthenium та P. coccineum припадав, 

здебільшого, на початкові етапи онтогенезу рослин (рис. 4.6). Так, листки 

піретруму дівочого у фазі початок вегетації накопичували 368,2±47,0 (White 

Gem) – 473,1±52,4 мг/100 г танінів (Phlora Pleno). Вміст ДР у листках 

піретруму червоного був значно нижчим і становив 66,0 % у порівнянні з 

максимальним показником.  

Протягом вегетації рослин кількість сполук у листках поступово 

зменшувалась і під час плодоношення складала 17,5 (White Gem) – 57,1 % 

(P. coccineum) порівняно з вищенаведеними даними.  

Стебла піретрумів накопичували найменші кількості танінів серед 

досліджуваних органів. Виявлено два піки накопичення ДР для рослин 

піретруму дівочого, що припадали на фази початок вегетації та цвітіння. 

Поряд з тим, максимальну кількість ДР стебла піретруму червоного 

накопичували під час бутонізації.  

 



 

 

114 

0

100

200

300

400

500

600

Початок вегетації Бутонізація Цвітіння Плодоношення

м
г 

/ 1
00

 г
 с

ух
ої

 р
еч

ов
и

н
и

 

А 

0

50

100

150

200

Початок вегетації Бутонізація Цвітіння Плодоношення

м
г 

/ 
1

0
0

 г
 с

у
х

о
ї 

р
еч

о
в

и
н

и

 

Б 

0

100

200

300

400

Початок вегетації Бутонізація Цвітіння Плодоношення

м
г 

/ 1
00

 г
 с

ух
ої

 р
еч

ов
и

н
и

 

В 

0

100

200

300

400

500

Бутонізація Цвітіння Плодоношення

м
г
 /

 1
0

0
 г

 с
у

х
о

ї 
р

е
ч

о
в

и
н

и

White Gem Phlora Pleno Golden  Ball Snowball P. coccineum

 

Г 

Рис. 4.6. Динаміка накопичення ДР  

у вегетативних і генеративних органах рослин роду Pyrethrum:  

А – листки, Б – стебла, В – корені, Г – суцвіття 
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Необхідно зазначити, що фази бутонізації рослин виду P. coccineum і 

початку вегетації P. parthenium співпадали у часі та припадали на першу 

половину червня. Несприятливі кліматичні умови, що припадали на початок 

літа протягом усього періоду дослідження (значна кількість опадів на фоні 

невисоких температур) викликали стресові явища, що активізували 

накопичення ФС, зокрема танінів.  

За вмістом ДР корені займали проміжне положення серед вегетативних 

органів піретрумів. На початку вегетації рослин вміст танінів був найвищим і 

становив 229,3±37,8 (White Gem) – 378,4±43,0 мг/100 г (Phlora Pleno). З віком 

рослин кількість ДР у коренях поступово знижувалась і на завершення 

вегетації становила 15,6 (White Gem) – 31,9 % (Golden Ball) для піретруму 

дівочого та 46,1 % – для піретруму червоного порівняно з максимальними 

показниками.  

Зазначена закономірність у динаміці накопичення танінів виявлена і 

для суцвіть піретрумів. Максимальний вміст сполук визначено під час 

бутонізації рослин – 256,4±36,8 (P. coccineum) – 451,3±46,0 мг/100 г 

(Snowball). У фазі плодоношення їх кількість зменшилась у 2,6 (White Gem) – 

4,4 рази (Snowball) порівняно з вище наведеними даними. 

Накопичення ДР у молодих метаболічно активних тканинах на 

початкових етапах онтогенезу зумовлено їх адаптацією до умов зростання. Із 

зниженням стресового навантаження та розвитком адаптивних змін 

спостерігалося зменшення вмісту речовин досліджуваної групи.  

Встановлено, що максимальні кількості танінів накопичували рослини 

піретруму дівочого сортів Snowball, Phlora Pleno і Golden Ball; мінімальні – 

White Gem та P. coccineum. Отримані дані свідчать про значну видову та 

сортову генотипову мінливість досліджуваних рослин за відношенням до 

синтезу танінів.  

Оскільки ДР проявляють високу алелопатичну активність [44, 71, 249], 

доречним було проведення кореляційного аналізу між динамікою 

накопичення танінів і відсотком гальмування ростових процесів біотестів 
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(Додатки, табл. Ж.5, Ж.6). Виявлено наявність стійкої прямої кореляції між 

зазначеними показниками, що набувала особливо стійких значень для стебел 

у фазах початок вегетації та бутонізації (n=15, r=0,56 – 0,90), суцвіть під час 

цвітіння-плодоношення (r=0,56 – 0,95) та ВРВ листків на початку вегетації 

(r=0,70 – 0,84). Також виявлено наявність стійкої оберненої залежності між 

вмістом інгібіторів і ДР у коренях протягом вегетаційного періоду (n=60, r=-

0,46 – -0,58) та листках під час плодоношення (n=15, r=-0,58 – -0,95).  

Високу біологічну активність проявляють біофлавоноїди. Сполуки 

беруть участь у багатьох окисно-відновних реакціях, покращують метаболізм 

клітини через активацію клітинного дихання, проявляють антиоксидантні 

властивості [19]. 

Встановлено, що листки та суцвіття містили найбільші кількості 

біофлавоноїдів (рис. 4.7). 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. Протягом вегетації вміст 

речовин поступово знижувався, під час плодоношення він становив 29,6 

(Snowball) – 40,6 % (P. coccineum) у порівнянні з початковою фазою 

дослідження. Значний уміст біофлавоноїдів у листках пов'язаний з рядом 

захисних функцій даних сполук: захист від УФ-випромінювання, стабілізація 

структури мембранних комплексів хлоропластів, антиоксидантні властивості 

тощо [71, 249, 256]. У процесі старіння листків їх фотосинтетична активність, 

як і рівень метаболізму, спадає, що зумовлює значне зниження кількості БАР, 

в т.ч. вітамінів групи Р [71, 118, 127]. 

Описана динаміка зміни вмісту біофлавоноїдів характерна і для інших 

вегетативних органів піретрумів, однак уміст сполук у них був у більш як у 2 

рази нижчим порівняно з листками. Це зумовлено специфічними функціями 

сполук даної групи в клітинах фотосинтезуючої паренхіми листків. 

Значні кількості біофлавоноїдів накопичували суцвіття піретрумів, що 

пов’язано з участю сполук у формуванні забарвлення оцвітини та процесах 
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запліднення [71]. Пік накопичення вітамінів припадав на фазу цвітіння, їх 

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

речовини (Phlora Pleno). Під час плодоношення вміст сполук зменшився на 

28,2 (P. coccineum) – 51,8 % (White Gem) порівняно з вище наведеними 

даними, що пов’язано зі зниженням інтенсивності біосинтезу флавоноїдів.   
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Рис. 4.7. Динаміка накопичення вітамінів групи Р у листках (А),  

стеблах (Б), коренях (В) і суцвіттях (Г) рослин видів роду Pyrethrum  

 

Вміст вітамінів групи Р у органах піретрумів прямо корелював з їх 

алелопатичною активністю (Додатки, табл. Ж.7, Ж.8). Особливо стійкі 

залежності встановлені для ВРВ рослин у фазі початок вегетації (р=0,001 – 

0,05; n=15; r=0,62 – 0,99) та СРВ рослин під час цвітіння (r=0,56 – 0,97). 

Поряд з тим, уміст біофлавоноїдів обернено корелював з кількістю 

інгібіторів під час плодоношення рослин, що набувало найбільш стійких 

значень для СРВ стебел і коренів (r=-0,62 – -0,97). Необхідно зазначити, що 

вітаміни групи Р у високих концентраціях проявляють гальмівний вплив на 
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ростові процеси та морфогенез рослин [249], крім того вони генетично 

пов’язані з різними класами ФС, що проявляють високу алелопатичну 

активність.  

ФС є обов’язковими компонентами насіння та шкірки оплодня 

багатьох видів рослин, вони проявляють сильні біоцидні властивості по 

відношенню до ґрунтових мікроорганізмів [71, 136, 256]. Поряд з тим, 

речовини даного класу виконують роль інгібіторів проростання, 

забезпечуючи проходження насінням стану спокою [87].  

При дослідженні вмісту ФС у насінні рослин досліджуваних видів роду 

Pyrethrum встановлено, що їх кількість була значно нижчою (в 5-30 рази) у 

порівнянні з метаболічно активними органами рослин (рис. 4.8). Найбільше 

речовин виявлено у насінні рослин сорту Snowball – 188,9±2,6 мг/100 г. Вміст 

ФС у насінні інших сортів піретруму дівочого становив 52,9 (Phlora Pleno) – 

62,8 % (White Gem), у насінні піретруму червоного – 48,7 % у порівнянні з 

вищенаведеним показником. 
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Рис. 4.8. Вміст ФС у насінні рослин роду Pyrethrum 

 

Встановлено, що найбільші кількості флавоноїдів накопичувало 

насіння рослин піретруму дівочого сорту Snowball – 84,1±2,7 мг/100 г сухої 

маси. Вміст сполук в інших зразках був меншим на 21,6 (White Gem) – 38,0 % 

(P. coccineum) порівняно з вище наведеними даними.  

Вміст танінів був найвищий у насінні White Gem – 403,0±12,7 мг/100 г. 

Дещо менше сполук накопичувало насіння Phlora Pleno, Golden Ball і 
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Snowball – 85,4; 78,7 та 65,0 % порівняно з максимальним показником. 

Найменше танінів накопичувало насіння піретруму червоного – 232,4±10,2 

мг/100 г. 

Насіння піретрумів також накопичувало значний уміст вітамінів групи 

Р, що зумовлено біологічною роллю біофлавоноїдів у процесах захисту 

насіння при його проростанні [71]. Найбільшу кількість сполук містило 

насіння сортів White Gem і Golden Ball – 6,84±0,12 та 6,82±0,10 мг/100 г сухої 

речовини. Насіння інших сортів накопичувало дещо нижчі кількості вітамінів 

– 83,8 (Snowball), 74,9 (Phlora Pleno) та 72,8 % (P. coccineum) у порівнянні з 

вище наведеними даними (рис. 4.9).  
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Рис. 4.9. Вміст вітамінів групи Р у насінні рослин роду Pyrethrum 

 

На основі кореляційного аналізу між вмістом окремих груп ФС у 

насінні та показниками його алелопатичної активності виявлені наступні 

особливості (Додатки, табл. Ж.9). 

1. Встановлено наявність зворотної кореляції між вмістом ФС і 

відсотком гальмування ростових процесів біотестів за дії ВРВ та СРВ насіння 

рослин P. parthenium і повну відсутність зв’язків між вищезазначеними 

показниками для P. coccineum. Безпосередній адаптогенний вплив проявляли 

ФС ВРВ насіння піретруму дівочого (біотести – корінці пшениці м’якої 

(р=0,001 – 0,05; n=12; r=-0,60 – -0,91) та крес-салату (r=-0,61 – -0,86)); 

опосередковану дію – СРВ насіння (біотест – колеоптилі пшениці (r=-0,70 – -

0,999)). Доречно припустити, що гальмівний вплив ВРВ і СРВ насіння 

очевидно зумовлював комплекс ААС нефенольної природи (терпеноїди, 
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амінокислоти, пептиди, тощо) [194, 243, 245], при цьому ФС проявляли 

протекторні властивості, ініціюючи виникнення захисних реакцій та 

послаблення інгібуючої дії екстрактів.  

2. Не було знайдено достовірних показників кореляції між вмістом 

флавоноїдів і показниками алелопатичної активності насіння.   

3. Вміст ДР перебував у істотній залежності по відношенню до 

загальної кількості фітоінгібіторів насіння. Необхідно зазначити, що 

найчутливішими до гальмівної дії танінів виявились колеоптилі пшениці 

м’якої (n=15, r=0,57 – 0,85), що зумовлено пролонгованим впливом ДР на 

розвиток рістінгібуючих механізмів у тканинах проростків біотестів. У 

зв’язку із значними розмірами молекули поліфенолів більш повільно 

надходять в організм акцепторних рослин, їх дія більш відтермінована у часі. 

4. Вміст біофлавоноїдів у насінні піретрумів прямо корелював з 

показниками його алелопатичної активності (r=0,57 – 0,89) (Додатки, табл. 

Ж.16). 

Післяжнивні рештки рослин є джерелом різноманітних сполук, які 

вивільнюються в навколишнє середовище внаслідок гідролізу або 

мікробіологічної трансформації. До їх складу входить багато ААС, зокрема 

ФС [44, 139, 182].   

Найбільшу кількість ФС накопичувала надземна маса Golden Ball – 

877,4±50,6 мг/100 г. Вміст сполук в інших зразках становив 78,2 (Snowball) – 

88,6 % (Phlora Pleno) порівняно з Golden Ball (рис 4.10). Кількість ФС у 

надземних рештках піретруму червоного була нижчою у 3,6 рази у 

порівнянні з максимальним вмістом і становила 246,0±8,8 мг/100 г. Кореневі 

рештки накопичували значно менше ФС, їх вміст був нижчим порівняно з 

надземною масою P. parthenium у 3,0 – 4,2, P. coccineum – 1,4 рази. 

Вміст флавоноїдів у пожнивно-кореневих рештках рослин роду 

Pyrethrum був незначним. Надземна маса післяжнивних решток піретруму 

дівочого накопичувала 83,1±3,2 (Snowball) – 108,4±4,0 (Phlora Pleno); 

піретруму червоного – 63,5±2,8 мг/100 г сухої речовин. Кількість флавоноїдів 
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у кореневій масі була нижчою в 2,8 (Snowball) – 4,2 рази (Golden Ball) 

порівняно з надземною частиною. 
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Рис. 4.10. Вміст ФС у пожнивно-кореневих рештках рослин роду 

Pyrethrum: А – надземна маса, Б – підземна маса 

 

Надземна маса післяжнивних решток піретрумів містила значні 

кількості танінів. Найбільше ДР накопичував Phlora Pleno – 409,7±25,3 

мг/100 г. В інших сортах уміст сполук складав 70,7 (Snowball) – 91,2 % (White 

Gem) у порівнянні з вище наведеними даними. Найменшу кількість танінів 

містила надземна маса піретруму червоного – 157,3±14,0 мг/100 г. Кореневі 

рештки накопичували значно менше ДР – у 1,6 (P. coccineum) – 2,0 рази 

(White Gem) менше порівняно з вищенаведеними даними.  
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Післяжнивні рештки рослин видів P. parthenium та P. coccineum також 

містили вітаміни групи Р (рис. 4.11). Найбільше біофлавоноїдів виявлено у 

надземній масі Phlora Pleno – 6,59±0,12 мг/100г сухої речовини, вміст сполук 

для інших сортів піретруму дівочого становив 75,3 (Golden Ball) – 77,5 % 

(Snowball) порівняно з максимальним показником. Кореневі залишки 

накопичували у 2,0 (White Gem) – 2,3 рази (Golden Ball) менше сполук у 

порівнянні із надземною масою. Піретрум червоний за вмістом вітамінів 

групи Р у післяжнивних рештках займав проміжне положення.  
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Рис. 4.11. Вміст вітамінів групи Р у пожнивно-кореневих рештках 

 рослин роду Pyrethrum 

 

Досліджено, що вміст ФС у пожнивно-кореневих рештках піретрумів 

прямо корелював із кількістю фітоінгібіторів ВРВ та СРВ (Додатки, табл. 

Ж.10, Ж.11). Особливо істотний і стійкий кореляційний зв'язок між даними 

показниками встановлено для надземної маси (р=0,001 – 0,05; n=15; r=0,59 – 

0,96). Для кореневого опаду зв’язки були значно слабшими. Також 

встановлено пролонгований гальмівний вплив ФС кореневих решток на 

ростові процеси колеоптилів пшениці (r=0,64 – 0,75).  

Вміст флавоноїдів у надземній масі піретрумів істотно корелював з 

його алелопатичною активністю. Особливо стійкі показники (n=15, r=0,66-

0,90) отримані при використанні в якості біотесту проростків пшениці м’якої, 

що зумовлено специфічністю та вибірковістю дії фітоінгібіторів піретрумів. 

Поряд з тим, не було встановлено існування стійких зв’язків між кількістю 

флавоноїдів та гальмувачів для підземної маси.  
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Кількість танінів у пожнивно-кореневих залишках піретрумів також 

корелювала з показниками його алелопатичної активності. Встановлено 

наявність особливо тісних взаємозв’язків між вмістом ДР і відсотком 

гальмування ростових процесів біотестів ВРВ та СРВ надземних решток 

(n=15, r=0,56 – 0,90), а також СРВ кореневої маси (r=0,67 – 0,90).  

Поряд з тим, не було виявлено стійких кореляційних зв’язків між 

умістом біофлавоноїдів та кількістю інгібіторів ВРВ і СРВ пожнивно-

кореневих решток піретрумів. 

Отже, алелопатична активність вегетативних і генеративних органів 

рослин видів роду Pyrethrum, а також їх пожнивно-кореневих решток 

зумовлена комплексом БАР, провідну роль у якому відіграють ФС.  

Оскільки усі класи ФС пов’язані між собою функціонально та мають 

спільні шляхи синтезу, доречно було провести кореляційний аналіз між 

динамікою накопичення ФС, флавоноїдів і ДР в онтогенезі досліджуваних 

рослин (Додатки, табл. Ж.12). Встановлено наявність стійких, близьких до 

функціональних взаємозв’язків між динамікою накопичення ФС і 

флавоноїдів у листках (р=0,001 – 0,05, n=60, r=0,61) та коренях (r=-0,47); ФС і 

танінів у коренях (r=-0,65); флавоноїдів і танінів – в усіх досліджуваних 

органах (r=0,31 – 0,84).  

 

4.3. Накопичення органічних кислот рослинами роду Pyrethrum  

 

ОК є проміжними продуктами метаболізму рослин, знаходяться в 

рослинах у вільному стані (переважно в плодах) та у формі кислих і 

нейтральних солей. Аліфатичні кислоти широко поширені у складі кореневих 

виділень та активно вбираються кореневими системами [56, 135], здійснюють 

здебільшого протекторний вплив на метаболізм рослин, ініціюючи розвиток 

адаптаційних змін за впливу негативних факторів довкілля: ВМ [84, 212], 

гербіцидів [252], температурного і водного стресу [102] тощо. 



 

 

124 

Показано, що ФКК квітниково-декоративних рослин чинять виражений 

гальмівний вплив на ростові процеси проростків ряду одно- та дводольних 

рослин [62, 107, 244, 266], впливають на розвиток мікрофлори ризосфери 

[107, 252]. Показники кількісного вмісту ФКК у ґрунтах під 

сільськогосподарськими рослинами пропонується застосовувати як критерій 

оцінки алелопатичної напруги з метою попередження ґрунтовтоми [25]. 

На основі проведених досліджень встановлено, що вміст ОК у 

вегетативних і генеративних органах видів роду Pyrethrum послідовно 

зростав протягом вегетації рослин (рис. 4.12). Листки накопичували 

найбільшу кількість сполук серед усіх досліджуваних органів, що 

обумовлено високою інтенсивністю фізіологічних процесів, зокрема 

фотосинтезу, дихання, синтезів вторинних метаболітів тощо.  

Найістотніша різниця між вмістом ОК у вегетативних і генеративних 

органах піретрумів відмічена в фазі бутонізації. Кількість сполук у листках 

становила 207,5±9,6 (White Gem) – 284,6±19,1 мг/100 г сухої речовини 

(P. coccineum). Вміст ОК у коренях був нижчим на 12,0 – 33,2 %, стеблах – 

20,8 – 54,0 %, суцвіттях – 37,0 – 48,1 % порівняно з листками. Під час 

цвітіння та плодоношення різниця між умістом сполук у різних органах 

піретрумів була менш істотною. 

Особливості накопичення ОК у фазі початок вегетації носили дещо 

інший характер. Найбільші кількості сполук накопичували корені рослин, їх 

уміст становив 123,7±7,3 (Phlora Pleno) – 142,7±7,3 мг/100 г (Snowball). 

Отримані результати підтверджують високу метаболічну активність коренів 

рослин на початкових етапах вегетації. Останні використовують ОК як 

проміжні субстрати багатьох біохімічних циклів, а також у процесах 

всмоктування та транспортування води і мінеральних речовин по симпласту. 

Вміст сполук у листках був лише дещо меншим, в стеблах істотно нижчим 

(на 32,2 – 46,9 %) у порівнянні з вище зазначеними даними. 
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Рис. 4.12. Динаміка накопичення ОК  

у вегетативних і генеративних органах рослин роду Pyrethrum:  

А – листки, Б – стебла, В – корені, Г – суцвіття 
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Встановлено інтенсивне накопичення ОК для усіх органів рослин у 

процесі їх старіння. Так, уміст сполук у коренях на час плодоношення 

(остання фаза дослідження) був вищий в 1,6 – 2,2; стеблах – 2,0 – 2,4; листках 

– 2,6 – 3,3 рази порівняно з фазою початок вегетації. Кількість ОК у 

суцвіттях під час формування насіння збільшилась у 1,7 – 2,2 рази в 

порівнянні з періодом бутонізації рослин. 

Відомо, що в процесі старіння тканин зменшується вміст вільних ОК, 

проте збільшується кількість їх солей, які можуть депонуватися, зв’язувати 

токсичні продукти обміну, або брати участь у формуванні тургору рослинної 

клітини [19]. Саме збільшення кількості солей ОК зумовило загальне 

зростання сумарного вмісту сполук у досліджуваних органах рослин.  

Отримані результати свідчать, що вміст ОК у вегетативних і 

генеративних органах рослин видів P. parthenium та P. coccineum залежав від 

топографії органів, видових і сортових особливостей рослин, фази росту та 

розвитку. Найвищу кількість ОК виявлено в органах рослин під час цвітіння-

плодоношення. Необхідно зазначити, що найбільше ОК накопичували 

рослини піретруму дівочого сорту Snowball. 

Оскільки ОК виступають важливими компонентами алелопатичного 

потенціалу рослин, ми провели кореляційний аналіз між вмістом даних 

сполук і алелопатичною активністю ВРВ та СРВ вегетативних і генеративних 

органів (Додатки, табл. Ж.13, Ж.14). Встановлено наявність істотної прямої 

кореляції між вмістом ОК і інгібіторів ВРВ коренів (р=0,05 – 0,001, n=60, 

r=0,29 – 0,46) та ВРВ і СРВ суцвіть (n=45, r=0,31 – 0,49). 

При аналізі даних по фенофазах виявлено лише поодинокі випадки 

прямої залежності між особливостями накопичення ОК й ААС. Поряд з тим, 

для листків піретрумів під час цвітіння рослин існувала значна обернена 

кореляція між умістом досліджуваних груп речовин (n=15, r=-0,66 – -0,95). 

Отримані дані відображають адаптогенні властивості окремих представників 

ОК (саліцилова, лимонна, фумарова, янтарна) у процесах розвитку 
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механізмів алелопатичної толерантності акцепторних рослин, що 

узгоджується з літературними даними [19, 84, 102, 212].  

Серед ОК виявлено ряд речовин з високою біологічною активністю – 

аскорбінову, ІОК, гіберелінову, саліцилову тощо. Варто виділити вітаміни 

груп С, що проявляють антиоксидантні, адаптогенні, захисні та регуляторні 

властивості.  

Вітамін С – унікальна поліфункціональна сполука рослин, якій 

притаманна висока антиоксидантна дія. Вітамінна активність притаманна 

АК, її окисненій формі – дигідроаскорбіновій кислоті (ДГАК) та проміжній 

сполуці – монодегідроаскорбіновій кислоті (нестабільна, найбільш реакційно 

здатна речовина) [177]. Вказані сполуки виявлені у кореневих виділеннях 

багатьох видів рослин, у складі яких вони виконують сигнальну функцію при 

формуванні алелопатичних взаємодій вищих рослин між собою та з 

мікроорганізмами [105, 136, 238, 254, 260, 283]. 

Вітаміни групи С беруть участь у біосинтезі пігментного апарату 

пластидів, його стабілізації та функціонуванні, є активаторами ряду 

ферментів дихальних циклів клітини, інтенсифікують реакції метаболізму, 

пов’язані з обміном нуклеїнових кислот і біосинтезом білків. АК затримує 

старіння листків, розпад хлорофілів, нуклеїнових кислот. Сполука підвищує 

зимостійкість і посухостійкість рослин, імунні реакції тканин за дії патогенів, 

стійкість до дії радіаційного випромінювання, пестицидів тощо [177]. 

На основі проведених досліджень встановлено, що найбільшу кількість 

вітамінів групи С накопичували листки піретрумів (рис. 4.13). Вміст сполук у 

фазі початок вегетації був найвищий за увесь період дослідження і для 

рослин виду P. parthenium становив 67,70±1,58 (Phlora Pleno) – 72,26±1,46 

мг/100 г повітряно сухої речовини (White Gem). Кількість вітамінів групи С у 

листках P. coccineum була нижчою на 21,5 % у порівнянні з максимальним 

показником.  

Протягом вегетації рослин уміст речовин у листках піретрумів 

поступово знижувався  і під час плодоношення складав 43,9 (Golden Ball) – 
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54,1 % (Snowball) порівняно з початковою фазою дослідження. Відомо, що 

АК накопичується у молодих метаболічно активних тканинах, зокрема 

особливо активно в асиміляційній паренхімі. Біосинтез вітаміну індукується 

світлом, його вміст пов’язаний з окисно-відновним потенціалом клітин. У 

процесі старіння листків зменшується інтенсивність синтезу АК внаслідок 

сповільнення фотосинтезу, а також активізації процесів окиснення [177].  
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Рис. 4.13. Динаміка накопичення вітамінів групи С у листках (А), 

стеблах (Б), коренях (В) і суцвіттях (Г) рослин видів роду Pyrethrum 

 

Встановлено, що суцвіття піретрумів накопичували значні кількості 

вітамінів групи С під час бутонізації рослин, що пов’язано з роллю АК як 

дерепресора генома та активатора ряду ферментів, необхідних для поділу та 

диференціації клітин [177]. Вміст сполук у бутонах рослин становив 

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

(Phlora Pleno). Протягом вегетаційного періоду виявлено зниження вмісту 
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вітамінів групи С у суцвіттях піретрумів: під час цвітіння кількість речовин 

зменшилась на 34,0 (White Gem) – 60,7 % (Golden Ball) порівняно з вище 

наведеними даними; плодоношення  – на 24,9 (Snowball) – 31,6 % (Phlora 

Pleno) для піретруму дівочого та 49,2 % для піретруму червоного у 

порівнянні з попередньою фазою росту та розвитку. Виняток становили 

суцвіття Golden Ball, вміст АК та її похідних в яких у період цвітіння-

плодоношення не зазнав достовірних змін.  

Стебла та корені піретрумів накопичували найнижчі кількості вітамінів 

групи С, що зумовлено специфічною напрямленістю метаболізму в цих 

органах. Пік накопичення сполук для стебел припадав на фазу цвітіння; 

коренів – бутонізації-цвітіння рослин. Оскільки стебла рослин здійснюють 

фотосинтез, динаміка накопичення АК визначається інтенсивністю 

освітлення й активністю пластидних ферментів [177]. Спад фотосинтетичної 

активності стебел під час плодоношення зумовив різке зниження вмісту 

вітамінів у них (< 5мг/100 г). Корені піретрумів накопичували найменші 

кількості сполук серед усіх досліджуваних органів.  

Отже, вміст АК та її похідних у вегетативних і генеративних органах 

піретрумів залежав від фази росту та розвитку, топографії досліджуваних 

органів, сортових і видових особливостей рослин. Найвищий вміст вітамінів 

даної групи виявлено у листках P. parthenium на початкових етапах 

онтогенезу рослин.  

Вміст АК у вегетативних і генеративних органах піретрумів прямо 

корелював з їх алелопатичною активністю (Додатки, табл. Ж.15, Ж.16). 

Особливо стійкі зв’язки виявлено для ВРВ коренів у фазах початок вегетації 

та цвітіння (p=0,001 – 0,005; 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). Також 

встановлено наявність прямих залежностей між вмістом АК і гальмувачів 

СРВ, що набувало найбільш істотних значень для стебел під час бутонізації 

(r=0,73 – 0,91), листків у фазі цвітіння (r=0,69 – 0,99), суцвіть під час 

плодоношення (r=0,62 – 0,96). Встановлені закономірності демонструють 
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участь АК у формуванні алелопатичного потенціалу рослин шляхом 

безпосереднього впливу на метаболізм акцепторних рослин або участі в 

забезпеченні стійкості ААС.  

У насінні піретрумів вміст ОК був досить високим у порівнянні з їх 

кількістю у вегетативних і генеративних органах (рис. 4.14). Це зумовлено 

тим, що насіння накопичує ОК як кріопротектори, а також як інгібітори 

проростання або речовини фунгіцидної та бактеріоцидної дії (ФКК). Вміст 

речовин даної групи був максимальним у насінні Golden Ball і Snowball – 

297,5±14,2 мг/100 г сухої речовини, їх кількість у інших зразках становила 

87,3 (White Gem), 92,8 (P. coccineum) та 95,0 % (Phlora Pleno) порівняно з 

максимальним показником. У складі насіння АК була присутня в слідових 

кількостях, що узгоджується з літературними даними [177]. Варто зазначити, 

що нами не було виявлено стійких кореляційних зв’язків між вмістом ОК й 

ААС у насінні піретрумів (Додатки, табл. Ж.17). 

 

0

50

100

150

200

250

300

м
г 

/1
00

 г
 с

ух
ої

 р
еч

ов
ин

и

W
hi

te

G
em

Ph
lo

ra

Pl
en

o

G
ol

de
n

Ba
ll

Sn
ow

ba
ll

P. parthenium P.

coccineum

Органічні кислоти

 

 

Рис. 4.14. Вміст ОК у насінні рослин роду Pyrethrum 

 

Післяжнивні рештки містили значні кількості ОК, що певним чином 

впливало на їх високу алелопатичну активність (рис. 4.15). Надземна маса 

P. parthenium накопичувала сполуки в кількості 270,6±5,4 (White Gem) – 

304,0±5,3 мг/100 г сухої речовини (Snowball), їх вміст у кореневих залишках 

був меншим на 42,0 (White Gem) – 48,4 % (Snowball). Кількість ОК у 
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пожнивно-кореневих рештках P. coccineum була значно нижчою і становила 

відповідно 194,7±9,4 та 173,3±5,4 мг/100 г сухої речовини. 
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Рис. 4.15. Вміст ОК у пожнивно-кореневих рештках рослин  

роду Pyrethrum 

 

Співвідношення між вмістом ОК у надземній і підземній масі для 

досліджуваних видів складало 1,7:1 – 1,9:1 для піретруму дівочого та 1,1:1,0 

для піретруму червоного, що пов’язано з дією певних факторів, зокрема 

різною тривалістю життєвого циклу рослин (див. розділ 2). 

Встановлено, що вміст ОК істотно корелював з алелопатичною 

активністю решток піретрумів (Додатки, табл. Ж.18). Виявлена пряма 

залежність між накопиченням ОК і відсотком гальмування ростових процесів 

біотестів фітоінгібіторами надземної маси піретрумів (р=0,001 –0,05, n=15, 

r=0,59 – 0,94) та обернена – кореневих решток (r=-0,59 – -0,90). Важливими 

представниками ОК є ФКК, для яких встановлена висока алелопатична 

активність [44, 107, 182]. Доречно припустити, що саме їх присутність у 

надземному опаді рослин зумовила його високу фітотоксичність.  

Отже, встановлено, що ОК відігравали значну роль у формуванні 

алелопатичного потенціалу прижиттєвих і посмертних виділень рослин роду 

Pyrethrum. Досліджувані сполуки залежно від їх концентрації, хімічної 

природи та чутливості тест-об’єктів у складі комплексу БАР піретрумів 
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виявляли фітотоксичну, індиферентну або протекторну дію на ростові 

процеси біотестів. 

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 вегетації рослин. Фізіологічно активні 

сполуки піретрумів ініціюють створення алелопатичного середовища з 

моменту проростання насіння, забезпечують його динамічну взаємодію з 

факторами довкілля впродовж усього вегетаційного періоду, а також беруть 

участь у алелопатичній післядії за умов припинення життєдіяльності рослин.  
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РОЗДІЛ 5  

ВМІСТ МАКРО- ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ҐРУНТІ ТА РОСЛИНАХ 

ВИДІВ P. PARTHENIUM I P. COCCINEUM 

 

Алелопатична активність рослин залежить від вмісту БАР, складовими 

яких виступають макро- та мікроелементи. Ступінь поглинання і 

накопичення елементів мінерального живлення визначається внутрішніми 

(фізіологічними) та зовнішніми (екологічними) чинниками [85]. 

Концентрація макро- та мікроелементів у рослинах є важливою 

систематичною ознакою, яка залежить від їх вмісту в ґрунті та його фізико-

хімічних властивостей. Установлено, що коренева система рослин засвоює 

лише рухомі (водо- і кислоторозчинні) форми елементів мінерального 

живлення [88, 112]. Водночас рослини здатні акумулювати окремі елементи 

на фоні низької їх концентрації в ґрунті та вибірково поглинають деякі з них, 

переважна кількість яких є високою [78, 85]. Метали в рослинному організмі 

розподіляються нерівномірно, що зумовлено їх фізіологічними функціями, 

специфікою метаболічних процесів у певних тканинах, віком рослини тощо 

[78].  

Елементний склад рослин є показником функціонального стану 

організму (при стресових явищах і розвитку патологічних станів він зазнає 

певних змін), виступає оцінкою моніторингового контролю при діагностиці 

рівня забрудненості екосистем. Сьогодні ведуться різноманітні дослідження 

впливу фізико-хімічних властивостей ґрунту [38, 148], рівня забезпечення 

елементами живлення, техногенного навантаження [5, 86] на елементний 

склад культивованих і дикорослих рослин, а також вивчаються 

закономірності між накопиченням окремих металів у рослинній сировині та 

біологічною активністю фітопрепаратів на їх основі [94, 154]. Варто 

зазначити, що мінеральні речовини, які надходять із продуктами рослинного 

або тваринного походження, беруть участь у всіх біохімічних процесах 

організму людини, впливають на ріст і розвиток організму, процеси поділу 
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клітин, передачі спадкової інформації, запліднення, дихання, кровотворення, 

імуногенез [150]. 

У літературі відсутні відомості щодо особливостей накопичення макро- 

та мікроелементів у рослинах видів роду Pyrethrum, що зростають на 

території України. Тому наступним етапом нашого дослідження було 

встановити особливості накопичення основних макро- і мікроелементів у 

ґрунті та рослинах видів P. parthenium і P. coccineum. 

 

5.1. Елементний склад ґрунту регіону дослідження  

 

Ґрунт як основа екотопу в значній мірі впливає на вміст макро- та 

мікроелементів у рослинах, які на ньому зростають. За результатами 

проведених досліджень встановлено, що зразки ґрунту Кременецького 

горбогір'я містять значні кількості лужних і лужноземельних елементів, 

мікроелементів (табл. 5.1).  

Таблиця 5.1  

Вміст загальних і рухомих форм елементів у ґрунті регіону дослідження  
 

 Макроелемент, мг/кг 

Са К Nа Mg Fe 

Загальна 

форма 

70226±1216 5337,0±600,1 17213±341 576700±2271 6800,7±712,0 

Рухома 

форма 

20768±1557 998,6±6,9 4391±100 423967±9296 3542,1±48,1 

 Мікроелемент, мг/кг 

Zn Cu Mn Co Ni Pb Cd 

Загальна 

форма 

356,9± 

7,50 

18,42± 

0,45 

347,9± 

21,0 

8,76± 

0,79 

14,83± 

1,38 

24,37± 

2,04 

1,27± 

0,07 

Рухома 

форма 

80,4± 

3,12 

12,00± 

1,03 

111,8± 

12,0 

7,33± 

0,14 

23,12± 

1,46 

9,21± 

0,24 

0,90± 

0,05 

ГДК* ЗФ 300 55 1500 50 85 32 3 

Фоновий 

вміст** РФ 

20-90 10-48 240-3000 8-40 10-80 10-10 - 

Примітка: * – ГДК для загальних форм важких металів подані за [Нац. стандарт];  

* – фоновий вміст (рухома форма) наведений за [Фадеєв]. 
 

За вмістом у зразках елементи можна розташувати в порядку 

зменшення їх кількості в такій послідовності: для загальних форм – 
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Mg>Ca>Na>Fe>K>Zn>Mn>Pb>Cu>Ni>Co>Cd; для рухомих – 

Mg>Ca>Na>Fe>K>Mn>Zn>Ni>Cu>Pb>Co>Cd. За розташуванням у рядах 

консервативними є 8 металів (усі макроелементи, Cu, Co та Cd), вміст 

рухомих форм Mn та Ni є вищим, порівняно з Zn і Pb. 

Значний вплив на мобілізацію елементів живлення, йонний обмін,  

процеси гуміфікації, структуру ґрунту виявляє реакція середовища (рН) і 

кислотно-основна буферність. Рослини володіють вузькою пристосованістю 

до певної кислотності (основності) ґрунту, за якої створюється максимум 

рухомих форм елементів живлення [88]. З’ясовано, що дослідні зразки ґрунту 

належать до слабокислих (рН=5,6±0,19), які характерні для сірих лісових 

опідзолених ґрунтів Західного Лісостепу України. Даний тип ґрунту 

розміщений на оптимально дренованих вододільних плато та сформувався на 

карбонатних лесах під широколистяними лісами з добре розвиненою 

трав’янистою рослинністю. За літературними даними [117, 128], ґрунти 

містять 2,5-4,0 % гумусу, середньо забезпечені калієм, достатньо – рухомим 

фосфором. Серед обмінних катіонів переважають Ca і Mg, водночас вміст 

водню й алюмінію незначний.  

Виявлені нами відмінності в ступенях рухомості елементів пов’язані з 

фізико-хімічними властивостями сполук, які входять до складу ґрунту. 

Отримані дані засвідчують, що найбільш рухомими катіонами були Со, Mg, 

Cd, Cu та Fe, їх рухомі форми складали 52,08 (Fe) – 83,68 % (Со) від загальної 

кількості. До помірно зв’язаних елементів варто віднести Pb, Mn і Ca, їх 

біодоступність становила 29,57 (Ca) – 37,80 % (Pb). Найменш рухомими були 

Na, Zn та K, вміст їх доступних форм був рівний 18,71 (К) – 22,51 % (Na). 

Досліджувані нами мікроелементи належать до важких металів (ВМ), 

тому їх вміст у ґрунті порівнювали з гранично допустимими концентраціями 

(ГДК) [186]. Показано (табл. 5.1), що валова форма металів перебуває в 

межах допустимих значень. Виняток становить лише Zn, кількість якого 

перевищує ГДК у 1,2 рази. Вміст рухомих форм Cu, Ni у ґрунті знаходився в 
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діапазоні фонових показників для Лісостепу України [170]. Концентрація 

Mn, Co, Pb була дещо нижчою від мінімального фонового вмісту. 

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.  

 

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

P. сoccineum 

 

Елементний склад рослин є досить динамічним показником і залежить 

від генетичних особливостей, екологічних умов місцезростання. 

Найістотніший вплив на вміст макроелементів у тканинах рослин 

здійснюють ступінь забезпечення ґрунту елементами живлення, водний і 

тепловий режими, рН ґрунтового розчину, склад та чисельність ґрунтової 

мікрофлори тощо [36, 78, 85, 88].  

У наших експериментах макроелементи у найбільшій кількості 

накопичуються в листках і суцвіттях піретрумів дівочого та червоного. 

Установлено значний вміст К, що, очевидно, пов’язано з високим рівнем 

метаболізму в досліджуваних органах піретруму (рис. 5.1, А). Калій – 

осмотично активний катіон, який сприяє гідратації протоплазми, 

функціонуванню продихового апарату, реакціям фосфорилювання, активації 

ферментних систем, бере участь у забезпеченні гомеостазу, енергетичному 

обміні; концентрується в біологічно активних молодих тканинах [36, 162]. 

Виявлено, що найбільшу кількість К накопичували листки рослин сортів 

White Gem і Snowball та суцвіття Golden Ball.  

Листки P. parthenium накопичували Са у 2,4 (White Gem) – 5,4 рази 

(Golden Ball) більше, P. coccineum – в 6,8 разів менше, ніж суцвіття (рис. 5.1, 

Б), що, значною мірою, пов’язано з видовими особливостями рослин. Відомо 

[36, 162], що Са бере участь у процесах формування серединної пластинки за 
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умов поділу клітин, входить до складу ферментних систем хлоропластів, 

мітохондрій, рибосом і ядра, а також виконує функції регулятора через 

зв’язування з кальмодуліном. 
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Рис. 5.1. Вміст рухомих форм кальцію (А), калію (Б), натрію (В),  магнію 

(Г) та феруму (Д) в листках і суцвіттях рослин роду Pyrethrum 

 

Визначено, що концентрація Na у листках усіх сортів рослин піретруму 

дівочого була вищою в 1,1 (White Gem) – 1,9 рази (Golden Ball), а у піретруму 

червоного – в 2,0, ніж у суцвіттях. Виняток становив лише сорт Phlora Pleno, 

в листках якого вміст Na був у 4,8 рази меншим порівняно з суцвіттями, що 
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обумовлено сортовими особливостями рослин. Показано, що Na є осмотично 

активним катіоном, який бере участь у формуванні електрохімічного 

потенціалу мембран і інтенсифікує ростові процеси рослин [36, 88]. 

Встановлено, що найвищий вміст Mg і Fe характерний для листків 

рослин сорту White Gem. Листки та суцвіття рослин сортів Golden Ball і Phlora 

Pleno накопичували рівні кількості елементів. Однак вміст Mg та Fe у листках 

рослин сортів White Gem і Snowball був вищий, ніж у суцвіттях на 54,3 – 75,1 

та 23,7 – 32,2 %. Суцвіття піретруму червоного накопичували дані 

макроелементи в 1,8 рази більше, ніж листки. Mg входить до складу 

хлорофілу, підвищує активність ферменту РУБІСКО. Він також необхідний 

для матричних синтезів, біосинтезу порфіринових структур, активує значну 

кількість реакцій гліколізу, циклу Кребса та процесів азотного обміну [88]. Fe 

є складовою частиною окисно-відновних ферментів у хлоропластах 

(цитохроми, феридоксин) і ферментативних систем мітохондрій, каталізує 

біосинтез хлорофілів та активує азотний обмін (нітратредуктаза) [36].  

Інтегральним критерієм оцінки вибіркового поглинання елементів 

живлення з ґрунту є коефіцієнт біологічного накопичення (КБН). Якщо він 

більший 1, то це свідчить про високий рівень акумуляції макроелементів і 

навпаки. Нами установлено, що показники КБН суттєво відрізняються 

залежно від видових і сортових особливостей рослин (табл. 5.2).  

Таблиця 5.2  

КБН макроелементів (у відносних одиницях) у листках і суцвіттях  

рослин роду Pyrethrum 
 

Вид Сорт Орган Макроелемент 

Са К Nа Mg Fe 

P
. 

p
a

rt
h

en
iu

m
 

White Gem Листки 0,08 76,76 0,13 0,0008 0,83 

Суцвіття 0,04 51,25 0,12 0,0005 0,26 

Phlora  

Pleno 

Листки 0,08 32,11 0,07 0,0003 0,33 

Суцвіття 0,03 56,40 0,32 0,0004 0,33 

Golden  

Ball 

Листки 0,08 41,93 0,24 0,0002 0,63 

Суцвіття 0,02 105,14 0,12 0,0003 0,62 

Snowball Листки 0,09 52,43 0,09 0,0006 0,40 

Суцвіття 0,02 105,33 0,06 0,0003 0,30 

P. coccineum Листки 0,02 37,45 0,09 0,0003 0,55 

Суцвіття 0,11 60,67 0,04 0,0006 1,01 
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Найвищі показники КБН були характерні для К, а для інших 

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

високий їх уміст у ґрунті. Найнижчі значення показників КБН виявлено для 

Mg, що спричинено значною його кількістю у ґрунтах даного регіону. 

На підставі аналізу вмісту макроелементів у ґрунті й органах рослин 

піретрумів дівочого та червоного нами встановлені деякі особливості: 

– за високих концентрацій Mg і Са у ґрунті КБН були досить 

низькими, особливо для Mg; 

– досліджувані види рослин накопичували високу кількість К на фоні 

низького його вмісту у ґрунті; 

– листки досліджуваних рослин (крім Phlora Pleno) містили вищі 

концентрації Na порівняно з суцвіттями; 

– суцвіття піретруму дівочого сортів Phlora Pleno, Golden Ball та 

піретруму червоного накопичували більше Mg, ніж листки; 

– листки рослин піретруму дівочого у фазі цвітіння містили більше 

Fe, порівняно із суцвіттями, а для піретруму червоного спостерігалась 

зворотна залежність.  

Ступінь накопичення макроелементів у органах рослин роду Pyrethrum 

залежав від видових і сортових особливостей та екологічних чинників. 

Встановлено, що досліджувані рослини акумулювали значні кількості 

макроелементів, що, очевидно, впливало на інтенсивність накопичення або 

розпаду фізіологічно активних сполук. Тому наступним етапом дослідження 

було проведення кореляційного аналізу між кількісним вмістом 

макроелементів та БАР у листах і суцвіттях піретрумів.  

Показано (Додатки, табл. З.1), що досліджувані елементи формували 

прямі зв’язки з БАР, що набували особливо істотних значень для пар ЕО-Na 

(r=0,87) і біофлавоноїди-Na (r=0,71) у суцвіттях. Кількість обернених зв’язків 

між вмістом макроелементів і БАР у листках була значно нижчою порівняно 

з суцвіттями. В останніх особливо значні кореляційні коефіцієнти виявлені 
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для пар ФС-Са (r=-0,95), АК-К     (r=-0,84), ФС-Fe і флавоноїди-Fe (r=-0,82), 

ЕО-Са (r=-0,73), ОК-Na (r=-0,72),  ЕО-Fe та ФС-Mg (r=-0,71).  

Отже, макроелементи приймають безпосередню або опосередковану 

роль у метаболізмі окремих класів БАР, впливаючи на ступінь накопичення 

останніх у складі рослинної сировини. Оптимальний вміст макроелементів у 

ґрунті на усіх етапах вегетації рослин позитивно впливає на синтез багатьох 

груп БАР рослин, поряд з тим, вміст окремих фізіологічно активних сполук, в 

першу чергу речовин фенольної природи, переважно зростає під впливом 

стресових умов, що часто супроводжуються нестачею або надлишком певних 

йонів або порушенням їх кількісного співвідношення.  

 

5.3. Особливості розподілу деяких мікроелементів у листках та 

суцвіттях піретрумів дівочого та червоного 

 

Мікроелементи виступають важливими компонентами мінерального 

живлення і є необхідними для забезпечення життєдіяльності рослин з метою 

повної реалізації їх генетичного потенціалу та формування високоякісних 

врожаїв. Вони потрібні для синтезу повноцінного набору ферментів, що 

підвищують інтенсивність використання енергії, води й основних елементів 

живлення (NPK); забезпечують високу окисно-відновну активність тканин і 

реакції фітоімунітету; стабілізують колоїдні системи клітин та здійснюють 

специфічну направленість біохімічних процесів тощо. Варто зазначити, що в 

надмірній кількості мікроелементи спричиняють порушення функцій 

клітини, а це веде до розвитку патологічних станів і загибелі рослин [36, 77, 

180]. Мікроелементи входять до складу багатьох БАР, активують фізіолого-

біохімічні процеси в рослинних тканинах і опосередковано впливають на 

алелопатичні властивості рослин.  

Концентрація мікроелементів у досліджуваних зразках залежала від 

видових і сортових особливостей рослин, топографії органів, метаболічних 

функцій окремих металів (рис. 5.2).  
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                                Є 

Рис. 5.2. Вміст рухомих форм цинку (А), купруму (Б),  

мангану (В),  кобальту (Г), нікелю (Д), плюмбуму (Е) та кадмію (Є)  

в листках і суцвіттях рослин роду Pyrethrum 
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Вміст Zn в листках був вищим у 1,7 (Phlora Pleno) – 2,9 (Snowball) для  

піретруму дівочого та 1,6 рази для піретруму червоного порівняно з 

суцвіттями. Виняток становив Golden Ball, листки якого накопичували менші 

кількості елементу в порівнянні з суцвіттями. Цинк є компонентом окисно-

відновних ферментів, він необхідний для процесів поділу клітини і 

функціонування мембран, підвищує стійкість рослин до грибкових і 

бактеріальних інфекцій [78, 111, 180].  

Найвищий вміст міді виявлений у листках P. coccineum – в 2,0 рази 

більше порівняно із суцвіттями. Листки та суцвіття White Gem і Snowball 

накопичували рівні кількості елемента. Вміст Cu у суцвіттях Phlora Pleno та 

Golden Ball був у 1,7 –1,8 рази більший у порівнянні з листками. Купрум 

входить до складу ферментів фенольного, азотного, нуклеїнового й 

ауксинового обмінів, необхідний для реакцій внутрішньоклітинного 

окиснення, фотосинтезу та фіксації атмосферного азоту [111, 180]. 

Концентрація Мангану була найвищою в листках піретруму дівочого 

сорту White Gem і суцвіттях піретруму червоного. Листки P. parthenium 

нагромаджували Mn в 1,5 (White Gem) – 2,1 рази (Golden Ball) більше, Phlora 

Pleno та P. coccineum у 1,6 і 1,8 рази менше порівняно з суцвіттями. Манган 

виконує функції каталізатора для окремих реакцій циклу Кребса, 

фотосинтезу, дихання, ауксинового обміну, приймає участь у біосинтезі 

вітаміну С, хлорофілу, нуклеїнових кислот [78, 180]. 

Вміст Co та Ni у листках і суцвіттях досліджуваних видів був найбільш 

сталим серед усіх описаних елементів. Кобальт позитивно впливає на 

інтенсивність синтезу білків і НК, дихання, фотохімічну активність 

хлоропластів, активує синтез вітамінів С і Е, порфіринових структур. Нікель 

приймає участь у стабілізації структури хромосом, входить до складу уреази, 

активізує нітратредуктазу тощо [78, 111, 180].  

Суцвіття піретрумів накопичували більше Pb – у 1,6 (White Gem) – 7,7 

(Phlora Pleno); Cd – в 2,9 (Golden Ball) – 5,1 рази (Phlora Pleno) порівняно з 

листками.  
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Встановлено, що показники КБН мікроелементів відрізняються 

залежно від видових і сортових особливостей рослин (табл. 5.3). Зокрема, 

найвищі показники виявлено для Zn, значення КБН для інших 

мікроелементів наближалися або незначно перевищували 1 (Mn). 

Таблиця 5.3 

КБН мікроелементів (у відносних одиницях) для листків і суцвіть  

рослин роду Pyrethrum 
 

Вид Сорт Орган Мікроелемент 

Zn Cu Mn Co Ni Pb Cd 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White Gem Листки 14,47 0,47 1,50 0,39 0,62 0,37 0,30 

Суцвіття 8,44 0,51 0,98 0,32 0,44 0,57 1,36 

Phlora 

Pleno 

Листки 11,95 0,34 0,62 0,26 0,28 0,08 0,18 

Суцвіття 7,01 0,60 1,02 0,35 0,39 0,58 0,90 

Golden 

Ball 

Листки 6,35 0,43 0,92 0,28 0,28 0,11 0,17 

Суцвіття 9,16 0,73 0,44 0,43 0,45 0,73 0,50 

Snowball Листки 18,70 0,60 1,12 0,43 0,40 0,16 0,18 

Суцвіття 6,56 0,59 0,61 0,43 0,35 0,74 0,68 

P.  coccineum Листки 19,17 0,80 0,69 0,31 0,59 0,27 0,48 

Суцвіття 12,09 0,40 1,23 0,42 0,57 0,90 1,71 
 

На підставі аналізу вмісту мікроелементів у ґрунтах та органах рослин 

видів піретрумів дівочого і червоного узагальнено деякі особливості: 

– органи рослин накопичують значну кількість Zn на фоні його 

високого вмісту в ґрунті та незначні – Со і Ni при низькій концентрації цих 

мікроелементів у педосфері; 

– листки P. coccineum містять вищі кількості Cu та Zn, суцвіття – Zn 

порівняно з P. parthenium; 

– серед досліджуваних сортів піретруму дівочого найвищий вміст Mn 

та Ni накопичують листки й, у меншій мірі, суцвіття White Gem, Cu – 

суцвіття  Golden Ball, Zn – листки Snowball. 

Отримані результати узгоджуються з літературними даними [38, 78, 

148] і вказують на те, що рослини здатні виробляти адаптивні механізми в 

різних умовах забезпеченості ґрунту елементами живлення. 

Мікроелементи активізують ферменти первинного та вторинного 

метаболізму рослин, що у підсумку підвищує адаптивні реакції рослинних 
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тканин на фоні синтезу БАР різного спектру дії (антиоксидантів, 

фітогормонів, інгібіторів росту, сполук імунного захисту тощо). Оскільки у 

процеси анаболізму та катаболізму фізіологічно активних сполук залучені 

різні ферменти (із різними неорганічними кофакторами та/або йонами 

активації), нами був проведений кореляційний аналіз між вмістом 

мікроелементів та БАР у листках і суцвіттях піретрумів (див. Додатки, табл. 

З.1). 

Встановлено, що мікроелементи, здебільшого, формували обернені 

зв’язки з кількісним вмістом різних груп БАР піретрумів. У листках особливо 

стійкі залежності виникали у парах ДР-Ni і ДР-Pb (Р=0,001, n=15, r=-0,90), 

АК-Cu і АК-Zn (r=-0,85 і -0,88). У суцвіттях істотні взаємозв’язки виявлені 

при дослідженні пар ЕО-Pb (r=-0,90), флавоноїди-Co і флавоноїди-Pb (r=-0,90 

і -0,98), ДР-Zn і ДР-Ni (r=-0,88 і -0,89).  

Отримані результати, очевидно, зумовлені кількома чинниками: 

розпадом молекул БАР з антиоксидантними властивостями під час 

зв’язування йонів ВМ; катаболітичною активністю окремих металопротеїдів і 

металопротеїдних комплексів, компонентами яких є досліджувані елементи, 

у процесах розпаду фізіологічно активних сполук; опосередкованим зв’язком 

між обміном певних класів БАР та функціями окремих мікроелементів.  

 

 5.4. Кореляційні зв’язки між вмістом макро- та мікроелементів у 

листках і суцвіттях досліджуваних видів  

 

Одним із показників, які характеризують фізіологічний стан живих 

організмів, є міжелементні співвідношення, які залежать від умов 

зовнішнього середовища, видових особливостей організму і хімічних 

властивостей самих елементів [78]. Надлишок або нестача певного елемента 

не лише проявлятиме пряму негативну дію, а й через явища антагонізму-

синергізму зможе призвести до розбалансування елементного складу і 

порушення біохімічних процесів цілого організму [86]. Саме тому 
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дослідження міжелементних зв’язків є актуальним для рослин природних та 

антропогенно змінених екосистем. 

На основі даних кореляційного аналізу (Додатки, табл. З.2) нами 

виявлені певні закономірності між особливостями накопичення окремих пар 

елементів.  

1. Кількість кореляційних пар є більшою, зв'язок сильнішим у 

суцвіттях порівняно з листками рослин видів роду Pyrethrum. 

2. Коефіцієнти кореляції у парах, які формуються за участю К або Mn, 

набували статистично значущих величин (р < 0,1) значно частіше при 

дослідженні міжелементних зв’язків у листках. 

3. Значення кореляційний зв’язків у парах, компонентами яких є Ca, 

Fe, Zn, Cu та Co, були більш істотними у суцвіттях досліджуваних рослин. 

4. Коефіцієнти кореляції, розраховані на основі вмісту металів, 

свідчать про середній і високий прямий зв'язок для пар К-Mg, К-Со, Ni-Pb у 

листках та Mg-Cd, Fe-Zn, Zn-Ni у суцвіттях. 

5.  Міжелементні зв’язки, які формувалися за участю Na, а також 

переважно Cu і Cd, носили середню та високу обернену залежність і 

набували статистично значущих величин для пар Na-Zn, Ca-Cd у листках; 

Na-Pb, Ca-Cu, Mg-Cu, Cu-Cd у суцвіттях. 

6. При дослідженні елементного складу листків визначено, що 

кореляція була більш вираженою для пар К-Со, Ni-Pb, Ni-Cd; суцвіть – Fe-Ni, 

Fe-Pb, Zn-Ni, Zn-Cd при наявності статистично значущих значень для усіх 

об’єктів дослідження. 

7. Зв’язки між елементами у парах Cо-Cd та Cu-Cd набували 

статистично значущих величин при дослідженні міжелементних зв’язків у 

листках і суцвіттях рослин, проте пряма кореляція для Cо-Cd та зворотна для 

Cu-Cd у листках супроводжувалася наявністю оберненої залежності у 

суцвіттях. 
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8. При дослідженні зв’язків у парах Ме (листки)-Ме (суцвіття) 

виявлено наявність статистично значущих величин для Cd (позитивна 

кореляцій), Са і Cu (зворотна кореляція). 

При дослідженні зв’язків між макроелементами встановлено 

наявність середньої і високої кореляції між накопиченням у листках К-Mg 

(Р=0,001, n=15, r=0,91); в суцвіттях Ca-Mg (Р=0,05, n=15, r=0,68) та 

Са(листки)-Са(суцвіття) (Р=0,01, n=15, r=-0,86). 

При аналізі співвідношень між мікроелементами виявлено наявність 

багатьох тісних зв’язків, що є особливо високими для пар Ni-Pb (Р=0,01, 

n=15, r=0,96) у листках, Zn-Ni і Cu-Cd (Р=0,01, n=15, r=0,88 та -0,91) у 

суцвіттях, а також Cd (листки)-Cd (суцвіття) (Р=0,01, n=15, r=0,94). 

Отже, кількісний вміст металів у рослинному організмі формується на 

основі вибіркового поглинання та накопичення елементів, які лише у 

певному співвідношенні забезпечують стабільність і узгодженість 

біохімічних процесів, реалізацію генетичного потенціалу та високу 

життєздатність організму рослини під впливом різноманітних чинників 

навколишнього середовища.  
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УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Встановлено, що в ґрунтово-кліматичних умовах Західного Лісостепу 

P. parthenium розвивається як однорічна, P. сoccineum як багаторічна 

культура. Підтверджено важливі еколого-біологічні особливості рослин: 

невибагливість до ґрунтів, посухостійкість, теплолюбність. P. parthenium 

належить до групи геліофітів, P. сoccineum – факультативних геліофітів.  

Показано, що досліджувані культури в умовах Західного Лісостепу 

характеризуються тривалим періодом вегетації: піретрум дівочий – 150-165, 

піретрум червоний – 200-215 діб протягом 2-4 років життя. Цвітіння сортів 

P. parthenium триває 90-115 діб, що обумовлює перспективність 

використання виду як цінної квітково-декоративної культури. Період 

квітування P. сoccineum менш тривалий: 16-20 при першому цвітінні та 13-16 

діб при повторному. Поряд з тим, даний вид формує ефектні прикореневі 

розетки із темно-зеленими складно-перисто-роздільними листками, що 

зумовлює його використання як декоративно-листяної культури. 

Досліджено, що ВРВ, СРВ і ЛВ вегетативних та генеративних органів 

піретрумів містять різні кількості ААС. Найвищу гальмівну дію проявляють 

екзометаболіти насіння в період плодоношення, листків і суцвіть протягом 

вегетації, ВРВ та ЛВ стебел під час бутонізації, коренів – бутонізації і 

цвітіння рослин, СРВ стебел та коренів у фазах початок вегетації і 

плодоношення. Показано, що вид P. coccineum накопичує значно менший 

уміст фітоінгібіторів у порівнянні з P. parthenium. У розрізі сортів піретруму 

дівочого найвищу кількість ААС містять ВРВ Phlora Pleno і Snowball, СРВ 

Whitе Gem, Golden Ball і Phlora Pleno та ЛВ Snowball і Whitе Gem. Насіння 

P. parthenium накопичує високі кількості фітоінгібіторів різної хімічної 

природи, що необхідно враховувати при вирощуванні даної культури.  

Висока алелопатична активність характерна також для пожнивно-

кореневих решток видів роду Pyrethrum. Серед досліджуваних зразків 

найвищу гальмівну дію проявляють ВРВ Snowball і Golden Ball, СРВ Golden 
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Ball та Phlora Pleno. Післяжнивні рештки піретруму червоного здійснюють 

індиферентний вплив на ростові процеси біотестів.  

Ризосферний ґрунт піретрумів характеризується низькою 

алелопатичною активністю і стимулює ростові процеси та накопичення 

вегетативної маси проростками біотесту в порівнянні з паровим ґрунтом.  

Отже, досліджувані види варто поширювати як перспективні 

квітниково-декоративні культури із низьким (P. coccineum) або помірним 

рівнем (P. parthenium) алелопатичної активності.  

Показано, що вміст ЕО у листках P. parthenium, інтродукованого в 

ґрунтово-кліматичних умовах Західного Лісостепу України, становить 0,43 

(White Gem) – 1,48 (Phlora Pleno), суцвіттях – 0,43 (Snowball) – 0,95 (Phlora 

Pleno), насінні – 0,18 (Golden Ball) – 0,90 % у перерахунку на абсолютну суху 

речовину (Phlora Pleno). P. сoccineum накопичує 0,10 (суцвіття), 0,13  

(насіння) та 0,14 % (листки) ЕО. Основну частку ЕО піретруму дівочого 

складають монотерпеноїди (домінують камфора та хризантенілацетат), 

піретруму червоного – сесквітерпени та їх кисневмісні похідні (спатуленол, 

каріофіленоксид і β-фарнезен).  

ЕО визначають алелопатичну активність ЛВ насіння, суцвіть та листків 

досліджуваних видів, зокрема їх гальмівна дія залежить від умісту камфори 

та хризантенілацетат.  

Встановлено, що листки і суцвіття піретрумів накопичують найвищі 

кількості сполук фенольної природи у фазах початок вегетації (таніни), 

бутонізації (флавоноїди), цвітіння (сумарний вміст ФС, флавоноїди).  

Максимальний вміст ФС у листках піретрумів складає 2166,0 (White 

Gem) – 3074,3 (Snowball), у суцвіттях P. parthenium – 2552,4 (Phlora Pleno) – 

2762,2 (White Gem), P. coccineum – 2080 мг/100 г сухої речовини. Листки та 

суцвіття рослин накопичують також значну кількість флавоноїдів –

відповідно 309,8 (Snowball) – 370,8 (White Gem) та 225,0 (Snowball) – 282,1 

мг/100 г сухої речовини (White Gem) (піретрум дівочий) і 314,8 та 235,6 

мг/100 г сухої речовини (піретрум червоний). 
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Досліджено, що найвищий вміст танінів у листках піретрумів 

становить 312,0 (P. coccineum) – 473,1 мг/100 г (Phlora Pleno), у суцвіттях – 

256,4±36,8 (P. coccineum) – 451,3±46,0 мг/100 г (Snowball). 

Показано, що алелопатична активність вегетативних і генеративних 

органів видів роду Pyrethrum зумовлена ФС. У цілому речовини фенольної 

природи проявляють високу гальмівну дію у складі ВРВ листків, СРВ стебел, 

ВРВ і СРВ суцвіть протягом усього періоду дослідження. Флавоноїди 

визначають інгібуючий вплив ВРВ листків впродовж вегетації, СРВ листків у 

фазі цвітіння і суцвіть в період цвітіння-плодоношення. Вміст танінів істотно 

корелює з кількістю ААС у ВРВ листків під час плодоношення та суцвіть в 

період цвітіння, СРВ стебел у фазі бутонізації та суцвіть впродовж цвітіння-

плодоношення рослин.  

Поряд з тим, адаптогенний вплив на організм акцепторних рослин 

проявляють флавоноїди і таніни коренів піретрумів протягом усього періоду 

росту та розвитку рослин, а також листків під час плодоношення; етанольна 

фракція ФС листків у фазі початок вегетації.   

Встановлено, що кількість ФС у насінні рослин досліджуваних видів 

роду Pyrethrum складає 91,9 (P. coccineum) – 188,9 (Snowball), флавоноїдів – 

54,7 (Phlora Pleno) – 87,1 (Snowball), ДР – 23,2 (P. coccineum) – 40,3 мг/100 г 

сухої речовини (White Gem). Гальмівна дія екзометаболітів насіння зумовлена 

наявністю танінів та не залежить від вмісту флавоноїдів. Поряд з тим, 

сумарна кількість ФС зворотно корелює з рівнем алелопатичної активності 

насіння, що вказує на протекторні властивості даних речовин. 

Надземна маса післяжнивних решток піретрумів містить 246,0 

(P. coccineum) – 877,4 (Golden Ball) ФС;  63,5 (P. coccineum) – 108,4 (Phlora 

Pleno) флавоноїдів; 157,3 (P. coccineum) – 409,7±25,3 мг/100 г сухої речовини 

танінів (Phlora Pleno). Вміст ФС, у кореневих залишках P. parthenium був 

меншим у 3,0 – 4,2, P. coccineum – 1,4 рази; флавоноїдів – в 2,8 – 4,2 рази: ДР 

у 1,6 – 2,0 рази (White Gem) порівняно з надземною частиною. ФС 

зумовлюють алелопатичну активність опаду піретрумів. 
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Встановлено інтенсивне накопичення ОК у процесі вегетації рослин. 

Максимальний вміст сполук виявлено у фазі плодоношення в рослин сорту 

Snowball – 297,5 (насіння) – 347,5 (листки); мінімальний – в суцвіттях Phlora 

Pleno (224,7), насінні White Gem (259,7), коренях P. coccineum (207,8 мг/100  г 

сухої речовини). Надземні рештки містить ОК у кількості 194,7 – 304,0; 

кореневі – 151,4 – 173,3 мг/100  г сухої речовини. ОК визначають гальмівний 

вплив ВРВ коренів та водних і спиртових екстрактів суцвіть протягом усього 

періоду дослідження, а також протекторну дію СРВ листків під час цвітіння. 

Вищезазначені сполуки є основними компонентами алелопатичної 

активності пожнивних решток досліджуваних видів. 

Максимальну кількість вітамінів груп С і Р нагромаджують листки у 

фазі початок вегетації – відповідно 56,76 – 72,26 мг/100 г повітряно сухої 

речовини та 2,56 – 4,16 мг/100 г сухої речовини. Суцвіття накопичують 

найвищий вміст АК під час бутонізації (31,35 – 40,22 мг/100 г повітряно 

сухої речовини); біофлавоноїдів – в період цвітіння (3,54 – 4,07 мг/100 г сухої 

речовини). Значна кількість вітамінів групи Р встановлена у насінні (4,98 – 

6,84) та пожнивних рештках піретрумів (4,96 – 5,58 мг/100 г сухої речовини). 

Вміст вітамінів істотно корелює з кількістю ААС ВРВ і СРВ досліджуваних 

рослин, що свідчить про пряму гальмівну дію досліджуваних речовин або 

опосередковуй вплив через стабілізацію інших ААС.  

У підсумку варто зазначити, що алелопатична активність вегетативних 

і генеративних органів рослин видів роду Pyrethrum протягом їх вегетації, а 

також пожнивно-кореневих залишків зумовлена комплексом БАР, провідну 

роль відіграють ФС (ВРВ і СРВ), ЕО (ЛВ), ОК (ВРВ і СРВ), вітаміни (ВРВ). 

Отримані експериментальні дані ілюструють процес динамічного розподілу 

окремих груп БАР у рослинному організмі та їх роль у формуванні 

алелопатичного потенціалу рослини-донора. 

Показано, що сірий лісовий ґрунт Кременецького горбогір'я (рН=5,6) 

містить значні кількості лужних і лужноземельних елементів, 

мікроелементів. Встановлено, що найбільш рухомими катіонами ґрунту є Со, 
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Mg, Cd, Cu та Fe; до помірно зв’язаних елементів відносяться Pb, Mn і Ca; 

найменш рухомими є Na, Zn та K. 

На основі аналізу КБН з’ясовано, що піретруми акумулюють високі 

кількості К на фоні його низького вмісту у ґрунті, значні Zn, низькі Mg, що 

спричинено його надлишком у ґрунтах даного регіону. Для інших елементів 

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

достатню їх кількість у ґрунті.  

Вміст макро- та мікроелементів у листках і суцвіттях піретрумів  

впливає на інтенсивність накопичення (ЕО-Na і біофлавоноїди-Na) або 

розпаду фізіологічно активних сполук (ДР-Ni, ДР-Pb, каротиноїди-Ni, ЕО-Pb, 

флавоноїди-Co і флавоноїди-Pb).  

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. 

Встановлено, що рослини піретрумів дівочого та червоного 

накопичують значні кількості різноманітних БАР, а також важливих макро- 

та мікроелементів, що створює підстави для проведення досліджень їх 

фармакологічної активності й створення нових лікарських препаратів на цій 

основі. Поряд з тим, високий вміст фізіологічно активних речовин зумовлює 

значну алелопатичну активність піретрумів, що необхідно враховувати при їх 

вирощуванні.  
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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.  

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 піретрум червоний, 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 



 

 

153 

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 накопичують також суцвіття – (224,7 – 313,4), 
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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

).  
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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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ДОДАТОК Б 

Таблиця Б.1 

Компонентний склад ЕО рослин виду P. parthenium 
 

Орган Компоненти ЕО % від загального 

вмісту 

Джерело 

Надземна  

маса 

трициклін 0,3-1,1 Polatoğlu, 

2010,  

 

Mirjalili,  

2007, 

 

Izadi, 

2010 

 

 

α-пінен 0,3-2,04 

α-туєн 0,1-0,61 

α-фенхен 0,1 

камфен 4,6-10,25 

гексанол 0,1 

β-пінен 0,3-0,4 

сабінен 0,1-0,3 

туя-2,4(10)-дієн 0,1 

мірцен * 

α-феландрен *-0,1 

α-терпінен 0,1-0,23 

лімонен 0,2-0,89 

β-феландрен * 

(Z)-3-гексанол * 

ізохризантенон 0,1 

2-пентілфуран * 

γ-терпен 0,1-0,4 

p-цимен 0,5-4,15 

ізоаміл ізовалеріат * 

2-метил бутил ізовалеріат * 

1,3,5-триметил бензен 1,0 

1,2,3-триметил бензен 0,7 

(Z)-3-гексен-1-ол * 

нонанол 0,1 

α,p-диметилстерин 0,1 

філіфолен 0,5-1,4 

еукарвон 0,1 

камфенілон 0,1-0,4 

α-аморфен * 

α-копаєн 0,1 

α-камфоленаль * 

хризантенон 1,3-3,2 

камфора 49,0-60,8 

транс-хризантенілацетат 21,12-25,1 

дигідроахілен 0,1 

ліналоол 0,2-0,3 

цис-сабіненгідрат * 

транс-p-мент-2-ен-1-ол 0,2 

Примітка: * – речовина виявлена в слідових кількостях, жирним шрифтом виділені 

постійні компоненти, вміст яких більше 1 %. 
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Продовження табл. Б.1 
 

Надземна  

маса 

цис-хризантенілацетат 0,6 Polatoğlu, 

2010,  

 

Mirjalili,  

2007, 

 

Izadi, 

2010 

 

пінокарвон *-0,39 

борнілацетат 1,4-3,7 

хризантенілпропіонат 0,3 

ізофорон 0,2 

терпінен-4-ол 0,5-0,6 

β-каріофілен *-2,1 

цис-p-мент-2-ен-1-ол 0,2 

міртенол *-4,7 

цис-вербенол 0,1 

(Z)-β-фарнезен 0,2-2,1 

транс-пінокарвеол 0,3 

цис-p-мента-2,8-дієн-1-ол 0,1 

транс-вербенол 0,2-0,3 

селіна-4,11-дієн 0,1 

транс-піперитол * 

міртенілацетат 0,2 

α-терпеніол 0,1-0,14 

борнеол 0,5-0,64 

вербенон 0,1-0,2 

β-селінен 0,3 

карвон 0,3 

цис-піперитол 0,2 

цис-хризантенол 0,2 

ізоборніл ізовалеріат 0,4 

α-камфоленол 0,1-0,2 

p-метил ацетофенон 0,2 

куміналь * 

міртенол * 

(Е,Е)-2,4-декадієнол * 

(Е)-β-дамасценон * 

транс-карвеол 0,1-0,2 

гераніол 0,2 

p-цимен-8-ол 0,1 

ізопіперитон * 

(Е)-генанілон * 

цис-карвеол 0,1-0,6 

бензіл-2-метилбутират 0,2 

цис-p-мента-1(7),8-дієн-2-ол 0,1-0,4 

бензолізовалеріат * 

транс-жасмон * 

(Е)-β-іонон * 

борнілангелат 0,1-2,2 

каріофіленоксид 0,2-1,1 

сальвіаль-4(14)-ен-1-он * 
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Продовження табл. Б.1 
 

Надземна  

маса 

гумулен епоксид ІІ * Polatoğlu, 

2010,  

 

Mirjalili,  

2007, 

 

Izadi, 

2010 

 

каріофіла-2(12),6(13)-дієн-5-он 0,2 

β-бісаболен 0,2-0,33 

кумінол 0,1 

гексагідрофарнезілацетон 0,1 

міурола-4,10(14)-дієн-1-ол * 

(Е)-сесквілавандулол *-4,8 

евгенол 0,2 

копаборнеол 0,1 

нонанова кислота 0,2 

тимол 0,1 

карвакрол 0,17-0,2 

β-еудесмол 0,1 

інтермедол 0,5 

селін-1-ен-4-ло 0,-0,3 

деканова кислота 0,7 

каріофіладієнол І 0,3 

каріофіладієнол ІІ 0,1-0,4 

трікозан 0,1 

каріофіленол І 0,2 

каріофіленол ІІ 0,1-0,3 

пентакозан 0,1-0,4 

1-октадеканол 0,2 

гептакозан * 

тетрадеканова кислота 0,2-0,4 

нонакозан 0,1 

гексадеканова кислота 0,3-0,7 

Листки трициклін 0,17-0,4 Haziri,  

2009, 

 

Rateb, 

2007, 

 

Izadi, 

2010 

 

 

α-туєн 0,3-0,43 

α-пінен 0,5-2,55 

камфен 3,72-10,45 

сабінен 0,35 

β-пінен 0,21-0,9 

α-феландрен 0,27-0,6 

α-терпінен 0,15-0,3 

p-цимен 1,62-4,23 

лімонен 0,95-1,05 

γ-терпінен 0,4-3,1 

хризантенон 1,3 

камфора 37,7-63,0 

пінокарвон 0,1-0,49 

борнеол 0,22-0,37 

терпінен-4-ол 0,66-0,9 

p-цимен-8-ол 0,8 

α-терпеніол 0,12-0,64 
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Продовження табл. Б.1 
 

Листки міртенол 0,09-0,5 Haziri,  

2009, 

 

Rateb, 

2007, 

 

Izadi, 

2010 

 

борнілацетат 0,15-3,0 

евгенол 0,5 

транс-міртенолацетат 0,3 

ізоборніл-2-метилбутират 0,3-0,35 

каріофіленоксид 0,1-0,54 

бутилацетат 0,78 

сабінен 0,17 

β-мірцен 0,06 

лімонен 0,29 

β-феландрен 0,54 

1,8-цінеол 1,14 

терпінолен 0,13 

p-цименен 0,09 

терпін-1-ол 5,14 

хризантенілацетат 21,15-33,80 

ліналоолацетат 0,34 

цітронелальгідрат 0,62 

тимол 0,39 

Е-пінокарвілацетат 0,09 

карвакрол 0,54 

α-копаєн 0,12 

β-каріофілен 0,19-0,37 

α-гумулен 0,41 

Е-В-фарнезен 0,53-0,96 

β-бісаболен 0,15 

гермакрен D 0,11 

куркумен 0,18 

кадінен 0,18 

хризантенілангелат 0,23 

борнілангелат 2,17 

глобулол 0,15 

вірідифлорол 0,27 

Е,Е-фарнезол 0,23 

Е,Е-фарнезілацетат 0,18 

Суцвіття цис-2-октен 0,07 Rateb,  

2007, 

 

Izadi, 

2010 

 

бутилацетат 0,88 

трициклін 0,37 

α-туєн 0,25-0,34 

α-пінен 0,10-1,03 

камфен 5,11-8,76 

сабінен 0,45 

β-пінен 0,22-1,24 

α-феландрен 0,20-0,29 

α-терпінен 0,58-0,68 
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Продовження табл. Б.1 
 

Суцвіття р-цімен 0,12-4,18 Rateb,  

2007, 

 

Izadi, 

2010 

 

лімонен 0,12-1,04 

1,8-цінеол 0,60 

γ-терпінен 0,23-1,20 

р-ціменен 0,16 

терпін-1-ол 0,92 

камфора 11,52-48,40 

пінокарвон 0,34 

хризантенілацетат 7,63-26,30 

борнеол 0,20-0,39 

терпін-4-ол 0,26 

α-терпінеол 0,15-0,76 

міртенол 0,16-0,19 

ліналоолацетат 0,58 

борнілацетат 0,48 

тимол 1,81 

карвакрол 0,13 

Е-пінокарвілацетат 1,81 

β-каріофілен 0,23-0,28 

β-фарнезен 0,40-0,49 

гермакрен D  0,21 

хризантенілангелат 0,68 

борнілангелат 1,81 

гермакрен D-4-ол 0,59 

β-каріофіленоксид 0,37 

валенсен 34,26-42,96 

β-бісаболен 0,08-0,18 

глобулол 0,45 

Е,Е-фарнезол 0,26 

Е,Е-фарнезілацетат 0,19 

Корені гексанал 1,1 Mojab,  

2007 

 

 

1-гексанол 1,7 

α-пінен 0,3 

β-мірцен 0,8 

p-цимен 0,3 

фенхон 1,5 

камфора 30,2 

борнеол 0,1 

ізоборнілформіат 0,1 

хризантенілацетат 26,5 

ізоборнілацетат 0,1 

борнілацетат 3,1 

карвакрол 0,2 

7-бензофуранол 1,3 

β-каріофілен 0,4 
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Продовження табл. Б1 
 

Корені β-фарнезен 11,1 Mojab,  

2007 

 
β-бісаболен 0,1 

борніл ангелат 3,3 

спатуленол 8,2 

етилмірістат 1,8 

Насіння α-туєн 0,03-0,07 Izadi, 

2010 

 
камфен 4,16-6,45 

сабінен 0,19-0,24 

β-пінен 0,98-1,10 

мірцен 36,04-50,12 

α-феландрен 0,16-0,29 

α-терпінен 0,02-0,48 

р-цімен 2,36-3,10 

лімонен 0,91-1,23 

камфора 10,35-12,41 

пінокарвон 0,29-0,44 

борнеол 0,29-0,44 

міртенол 0,10-0,21 

хризантенілацетат 4,32-6,29 

борнілацетат 0,08-0,36 

тимол 0,04-0,08 

карвакрол 0,08-0,12 

β-каріофілен 0,19-0,23 

β-фарнезен 0,09-0,15 

валенсен 0,02 

β-бісаболен 0,02-0,08 
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ДОДАТОК В 

 

Рис. В.1. Рослини  виду P. parthenium  сорту White Gem 

 

 

Рис. В.2. Рослини виду P. parthenium  сорту Phlora Pleno 
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Рис. В.3. Рослини виду P. parthenium  сорту Golden Ball 

 

 

Рис. В.4. Рослини виду P. parthenium  сорту Snowball 
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Рис. В.5. Рослини виду P. coccineum  
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ДОДАТОК Г 

Таблиця Г.1 

Алелопатична активність ВРВ вегетативних і генеративних органів рослин 

роду Pyrethrum  (біотест – корінці пшениці м’якої, розведення 1:50) 
 

 

Вид 

 

Сорт 

Орган 

Листки Стебла Корені Суцвіття  

М±m % М±m % М±m % М±m % 

Початок вегетації 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

16,9±0,3 84,6* 14,2±0,2 71,2* 17,0±0,3 84,8* – – 

Phlora 

Pleno 

14,5±0,3 72,3* 17,8±0,4 89,0* 17,9±0,3 89,6* – – 

Golden 

Ball 

18,3±0,6 91,3 20,7±0,3 103,6 20,8±0,3 103,8 – – 

Snow- 

ball 

18,4±0,4 92,2 19,7±0,3 98,4 20,2±0,3 100,8 – – 

P. coccineum 20,5±1,0 102,3 21,2±0,4 106,1 23,8±0,4 119,2* – – 

Бутонізація 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

13,1±0,3 65,4* 11,0±0,1 55,2* 13,7±0,3 68,7* 12,3±0,3 61,5* 

Phlora 

Pleno 

19,9±0,1 99,4 16,6±0,3 83,1* 21,0±0,3 105,2 15,5±0,6 77,4* 

Golden 

Ball 

17,4±0,2 86,8* 18,8±0,2 94,2 14,3±0,2 71,5* 15,4±0,3 77,0* 

Snow- 

ball 

12,9±0,5 64,5* 11,1±0,5 55,6* 14,5±0,2 72,5* 11,7±0,2 58,6* 

P. coccineum 14,6±0,1 73,2* 17,3±0,2 86,7* 16,5±0,7 82,3 24,0±0,5 119,8* 

Цвітіння 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

13,3±0,2 66,5* 14,3±0,3 71,3* 19,3±0,1 96,5* 14,8±0,4 74,2* 

Phlora 

Pleno 

13,4±0,3 66,9* 15,4±0,2 76,8* 15,2±0,2 76,2* 12,5±0,2 62,6* 

Golden 

Ball 

12,5±0,2 62,6* 15,5±0,2 77,5* 15,4±0,3 77,0* 14,6±0,1 73,4* 

Snow- 

ball 

10,2±0,3 51,1* 13,1±0,2 65,3* 14,1±0,2 70,5* 10,7±0,1 53,9* 

P. coccineum 18,0±0,3 90,1* 16,5±0,1 82,6* 17,6±0,5 88,0* 18,5±0,7 92,6* 

Плодоношення 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

23,2±1,0 115,9 16,4±0,2 82,2* 16,1±0,4 80,4*  6,3±0,3 31,3* 

Phlora 

Pleno 

13,1±0,2 65,6* 16,0±0,1 80,0* 15,2±0,1 76,2* 5,7±0,2 28,7* 

Golden 

Ball 

20,9±0,6 104,7 21,9±0,2 109,7* 14,8±0,7 73,9* 8,8±0,4 43,9* 

Snow- 

ball 

15,2±0,5 75,9* 18,3±0,9 91,4 17,5±0,8 87,7* 13,4±0,4 67,2* 

P. coccineum 19,4±0,7 96,8 19,0±0,9 94,9 16,8±0,2 84,0* 18,9±0,2 94,7 

Примітка (тут і надалі): * – вірогідна різниця по відношенню до контролю. 
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Таблиця Г.2   

Алелопатична активність ВРВ вегетативних і генеративних органів рослин 

роду Pyrethrum  (біотест – корінці пшениці м’якої, розведення 1:100) 
 

 

Вид 

 

Сорт 

Орган 

Листки Стебла Корені Суцвіття  

М±m % М±m % М±m % М±m % 

Початок вегетації 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

20,7±0,4 103,3 18,2±0,3 91,1* 19,4±0,2 97,2 – – 

Phlora 

Pleno 

16,8±0,2 84,1* 17,8±0,2 89,0 18,7±0,2 93,7* – – 

Golden 

Ball 

19,2±0,3 96,1 23,4±0,2 116,9* 19,7±0,5 98,7 – – 

Snow- 

ball 

19,7±0,5 93,3 20,9±0,2 104,7 19,7±0,3 98,6 – – 

P. coccineum 19,9±0,4 99,6 20,1±0,5 100,5 23,6±0,9 118,1* – – 

Бутонізація 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

13,7±0,2 68,6* 12,8±0,1 64,0* 21,8±0,3 109,0* 14,6±0,2 73,0* 

Phlora 

Pleno 

20,5±0,4 102,5 17,6±0,4 88,1* 22,9±0,6 114,7* 18,1±0,6 90,5* 

Golden 

Ball 

19,1±0,9 95,4 20,5±0,2 102,3 15,8±0,2 78,9* 16,5±0,1 82,7* 

Snow- 

ball 

17,8±0,2 89,0* 11,9±0,1 59,4* 22,4±0,3 111,9* 13,4±0,5 67,0* 

P. coccineum 15,3±0,3 76,7* 18,6±0,4 93,2 19,7±0,3 98,6 25,9±0,9 129,7* 

Цвітіння 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

14,0±0,3 70,0* 17,6±0,3 87,9* 21,2±0,3 105,8 17,7±0,3 88,6* 

Phlora 

Pleno 

14,2±0,3 70,8* 16,6±0,2 82,9* 17,9±0,3 89,4* 15,1±0,4 75,4* 

Golden 

Ball 

14,5±0,3 72,3* 18,6±0,2 93,1 16,7±0,2 83,6* 16,2±0,2 80,8* 

Snow- 

ball 

15,9±0,2 79,5* 16,1±0,4 80,7* 15,7±0,2 78,5* 13,6±0,2 67,9* 

P. coccineum 18,0±0,5 89,9* 18,0±0,5 89,8 18,7±0,1 93,3 17,8±0,1 88,9* 

Плодоношення 

P
. 

 p
a

rt
h

en
iu

m
 

White 

Gem 

24,9±0,6 124,5* 15,6±0,8 77,9* 17,1±0,6 85,6* 6,4±0,3 32,0* 

Phlora 

Pleno 

17,2±0,2 85,9* 19,6±0,3 97,8 17,9±0,1 89,5* 6,7±0,2 33,7* 

Golden 

Ball 

23,5±0,6 117,7* 24,5±0,4 122,3* 15,1±0,4 75,4* 11,4±0,4 57,2* 

Snow- 

ball 

18,7±0,9 93,5 19,8±0,8 98,9 18,0±0,4 89,8* 16,4±0,4 81,9* 

P. coccineum 20,2±0,3 100,9 20,3±0,2 101,6 17,7±0,2 88,5* 19,0±0,3 94,9 
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Таблиця Г.3   

Алелопатична активність СРВ вегетативних і генеративних органів рослин 

роду Pyrethrum  (біотест – корінці пшениці м’якої, розведення 1:50) 
 

 

Вид 

 

Сорт 

Орган 

Листки Стебла Корені Суцвіття  

М±m % М±m % М±m % М±m % 

Початок вегетації 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

13,8±0,5 68,9* 17,0±0,2 85,2* 13,9±0,2 69,4* – – 

Phlora 

Pleno 

15,9±0,5 79,5* 17,4±0,4 86,9* 18,7±0,7 93,4 – – 

Golden 

Ball 

17,7±0,7 88,5* 18,5±0,9 92,7 17,9±0,5 89,3* – – 

Snow- 

ball 

19,1±0,7 95,4 17,3±0,2 86,5* 19,6±0,5 97,8 – – 

P. coccineum 18,5±0,7 92,7 17,2±0,5 86,0* 18,8±0,3 93,8* – – 

Бутонізація 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

13,1±0,1 65,7* 11,6±0,3 57,8* 12,9±0,3 64,7* 9,7±0,1 48,6* 

Phlora 

Pleno 

17,9±0,4 89,3* 17,1±0,4 85,7* 17,0±0,3 84,8* 18,4±0,1 92,1 

Golden 

Ball 

19,8±0,4 99,0 15,6±0,2 87,0* 17,5±0,3 87,4* 10,9±0,1 54,5* 

Snow- 

ball 

14,4±0,2 71,8* 11,3±0,1 56,7* 15,6±0,2 78,1* 12,9±0,2 64,4* 

P. coccineum 16,3±0,7 81,6* 16,5±0,5 82,6* 18,1±0,4 90,7* 18,1±0,4 90,6 

Цвітіння 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

8,2±0,2 40,8* 11,1±0,2 55,6* 13,8±0,2 68,8* 8,6±0,2 42,8* 

Phlora 

Pleno 

8,7±0,2 43,3* 11,0±0,2 55,1* 14,7±0,3 73,4* 7,0±0,1 35,1* 

Golden 

Ball 

11,6±0,1 57,9* 17,6±0,2 88,0* 25,3±0,3 126,3* 8,8±0,1 43,8* 

Snow- 

ball 

15,6±0,1 78,0* 15,2±0,2 75,8* 15,4±0,1 77,0* 5,1±0,2 25,4* 

P. coccineum 18,6±0,4 93,2 18,4±0,5 91,8 18,0±0,2 90,2* 19,9±0,7 99,3 

Плодоношення 

P
. 

 p
a

rt
h

en
iu

m
 

White 

Gem 

15,5±0,7 77,4* 12,1±0,6 60,4* 14,9±0,3 74,3* 6,9±0,3 34,6* 

Phlora 

Pleno 

12,9±0,1 64,6* 13,1±0,2 65,5* 15,6±0,1 77,8* 6,2±0,1 31,0* 

Golden 

Ball 

15,6±0,8 77,9* 11,9±0,4 59,4* 13,6±0,3 67,8* 5,3±0,2 26,5* 

Snow- 

ball 

14,3±0,7 71,4* 12,9±0,3 64,3* 12,2±0,6 61,1* 6,2±0,2 31,2* 

P. coccineum 18,2±0,4 91,0* 12,7±0,2 63,6* 16,8±0,2 84,2* 19,5±0,4 97,7 
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Таблиця Г.4   

Алелопатична активність СРВ вегетативних і генеративних органів рослин 

роду Pyrethrum  (біотест – корінці пшениці м’якої, розведення 1:100) 
 

 

Вид 

 

Сорт 

Орган 

Листки Стебла Корені Суцвіття  

М±m % М±m % М±m % М±m % 

Початок вегетації 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

18,6±0,3 93,2 21,3±0,2 106,5* 18,0±0,3 89,8* – – 

Phlora 

Pleno 

19,2±0,6 95,8 18,6±0,1 93,2 19,4±0,2 96,9 – – 

Golden 

Ball 

19,8±0,2 99,0 20,4±0,5 102,0 19,7±0,5 98,4 – – 

Snow- 

ball 

20,6±0,5 103,1 18,8±0,2 94,1 19,7±0,3 98,3 – – 

P. coccineum 18,9±0,3 94,7 18,2±0,4 91,2* 19,5±0,2 97,7 – – 

Бутонізація 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

15,3±0,3 76,6* 12,2±0,3 61,1* 13,2±0,2 66,0* 10,8±0,3 53,8* 

Phlora 

Pleno 

18,4±0,4 92,2* 17,3±0,7 86,5* 18,7±0,2 93,7 18,1±0,1 90,3* 

Golden 

Ball 

20,4±0,5 101,9 19,6±0,4 98,0 18,9±0,5 94,3 15,9±0,3 79,1* 

Snow- 

ball 

16,4±0,4 81,8* 13,2±0,2 66,1* 17,3±0,3 86,7* 13,9±0,2 69,7* 

P. coccineum 17,9±0,4 89,6* 19,4±0,3 97,0 17,8±0,4 89,1* 17,4±0,3 86,8* 

Цвітіння 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

9,4±0,2 47,2* 14,5±0,5 72,3* 15,4±0,2 76,9* 11,0±0,2 55,2* 

Phlora 

Pleno 

10,2±0,3 51,0* 11,8±0,2 59,0* 16,5±0,2 82,5* 11,6±0,2 58,0* 

Golden 

Ball 

15,7±0,2 78,3* 20,2±0,2 101,1 26,0±0,4 130,1* 13,2±0,2 66,1* 

Snow- 

ball 

16,9±0,1 84,5* 20,9±0,1 104,7 22,4±0,4 112,1* 8,6±0,2 43,2* 

P. coccineum 18,3±0,2 91,7* 20,2±0,5 100,8 20,0±0,4 100,2 21,6±1,0 108,0 

Плодоношення 

P
. 

 p
a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

15,8±0,8 79,1* 12,9±0,6 64,3* 17,9±0,3 89,3* 9,4±0,4 46,9* 

Phlora 

Pleno 

16,1±0,1 80,6* 14,9±0,3 74,3* 17,3±0,2 86,4* 9,4±0,2 47,0* 

Golden 

Ball 

14,5±0,4 72,5* 14,9±0,7 74,6* 21,6±0,7 107,8 10,4±0,5 51,8* 

Snow- 

ball 

17,4±0,3 86,8* 16,4±0,8 81,8 13,8±0,6 69,0* 6,8±0,3 34,0* 

P. coccineum 19,8±0,4 99,2 18,9±0,4 94,6 18,8±0,2 94,2 20,1±0,7 100,6 
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Таблиця Г.5   

Алелопатична активність ВРВ вегетативних і генеративних органів рослин 

роду Pyrethrum  (біотест – колеоптилі пшениці, розведення 1:10) 
 

 

Вид 

 

Сорт 

Орган 

Листки Стебла Корені Суцвіття  

М±m % М±m % М±m % М±m % 

Початок вегетації 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

14,4±0,2 68,7* 12,3±0,2 58,5* 15,2±0,4 72,4* – – 

Phlora 

Pleno 

16,4±0,5 78,1* 17,4±0,7 82,9* 18,2±0,4 86,8* – – 

Golden 

Ball 

14,8±0,5 70,7* 17,2±0,5 81,7* 19,5±0,3 92,9 – – 

Snow- 

ball 

17,7±0,6 84,4* 16,4±0,4 78,3* 19,1±0,8 90,8 – – 

P. coccineum 17,2±0,2 82,0* 19,3±0,6 91,7 23,8±0,7 113,3* – – 

Бутонізація 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

10,0±0,1 47,9* 11,7±0,3 55,8* 16,9±0,4 80,3* 12,1±0,2 57,5* 

Phlora 

Pleno 

20,3±1,0 96,8 16,6±0,6 79,2* 19,4±0,5 92,4 10,3±0,2 49,0* 

Golden 

Ball 

12,2±0,2 58,2* 14,5±0,1 69,1* 14,6±0,2 69,7* 12,9±0,3 61,2* 

Snow- 

ball 

10,3±0,4 49,1* 10,1±0,1 47,9* 13,4±0,3 64,0* 11,9±0,1 56,6* 

P. coccineum 16,7±0,6 79,7* 18,1±0,6 86,4 17,3±0,2 82,6* 16,7±0,4 79,4* 

Цвітіння 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

12,6±0,3 60,0* 18,0±0,1 85,6* 15,8±0,1 75,3* 12,8±0,2 61,1* 

Phlora 

Pleno 

12,2±0,1 58,0* 14,1±0,3 67,0* 14,6±0,1 69,7* 12,7±0,2 60,4* 

Golden 

Ball 

13,7±0,1 65,2* 15,4±0,2 73,6* 15,4±0,2 73,3* 14,3±0,1 68,2* 

Snow- 

ball 

11,8±0,3 56,3* 16,3±0,1 77,4* 14,5±0,1 69,2* 10,4±0,1 49,7* 

P. coccineum 10,0±0,4 47,6* 13,2±0,5 63,0* 16,2±0,2 77,0* 17,8±0,7 84,8* 

Плодоношення 

P
. 

 p
a

rt
h

en
iu

m
 

White 

Gem 

19,9±0,4 94,7* 22,4±0,9 106,5 16,6±0,2 79,1* 5,7±0,1 27,3* 

Phlora 

Pleno 

15,2±0,2 72,6* 16,7±0,2 79,4* 16,2±0,1 77,1* 8,4±0,2 39,8* 

Golden 

Ball 

16,9±0,1 80,4* 18,5±0,5 88,2* 16,4±0,5 78,0* 7,4±0,2 35,4* 

Snow- 

ball 

11,1±0,2 52,8* 19,9±1,0 94,6 18,0±0,6 85,9* 10,6±0,5 50,4* 

P. coccineum 17,0±0,1 80,8* 19,8±0,6 94,5 16,3±0,1 77,5* 16,5±0,2 78,4* 
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Таблиця Г.6   

Алелопатична активність ВРВ вегетативних і генеративних органів рослин 

роду Pyrethrum  (біотест – колеоптилі пшениці, розведення 1:50) 
 

 

Вид 

 

Сорт 

Орган 

Листки Стебла Корені Суцвіття  

М±m % М±m % М±m % М±m % 

Початок вегетації 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

19,1±0,2 81,1* 18,2±0,2 86,7* 18,2±0,4 86,5* – – 

Phlora 

Pleno 

20,7±0,5 98,6 22,0±0,6 104,8 19,5±0,6 93,0 – – 

Golden 

Ball 

20,3±0,4 96,9 22,2±0,2 105,9 21,1±0,3 100,6 – – 

Snow- 

ball 

21,1±0,3 100,6 20,6±0,3 98,0 21,0±1,0 100,2 – – 

P. coccineum 21,3±0,5 101,3 20,8±0,4 99,1 23,1±1,1 109,8 – – 

Бутонізація 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

13,9±0,3 66,3* 16,1±0,2 76,6* 18,4±0,4 87,5* 15,1±0,5 72,1* 

Phlora 

Pleno 

21,1±0,7 100,7 19,0±0,3 90,5* 21,5±1,0 102,2 17,2±0,6 81,8* 

Golden 

Ball 

17,9±0,3 85,1* 20,5±0,2 97,5 18,6±0,4 88,8* 13,6±0,1 64,6* 

Snow- 

ball 

18,7±0,3 88,9* 18,5±0,2 88,0* 17,2±0,3 81,9* 13,9±0,2 66,4* 

P. coccineum 20,1±0,7 95,7 19,7±0,2 93,6 18,6±0,4 88,7* 19,2±0,8 91,4 

Цвітіння 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

15,9±0,2 75,8* 18,4±0,2 87,4* 23,5±0,3 111,8* 16,4±0,1 78,3* 

Phlora 

Pleno 

14,9±0,3 70,9* 17,3±0,4 82,4* 18,4±0,1 87,6* 15,9±0,3 75,5* 

Golden 

Ball 

16,5±0,1 78,5* 18,6±0,2 88,4* 19,0±0,1 90,4* 16,5±0,3 78,6* 

Snow- 

ball 

16,4±0,3 78,2* 17,6±0,2 83,8* 16,8±0,1 80,2* 15,5±0,1 73,6* 

P. coccineum 19,8±0,5 94,1 19,8±0,3 94,2 17,0±0,4 81,1* 19,0±0,2 90,4* 

Плодоношення 

P
. 

 p
a

rt
h

en
iu

m
 

White 

Gem 

21,6±1,1 103,0 21,9±0,9 104,5 17,6±0,4 83,7* 9,5±0,4 45,3* 

Phlora 

Pleno 

16,9±0,2 80,4* 18,6±0,1 88,5* 17,9±0,2 85,4* 8,5±0,1 40,5* 

Golden 

Ball 

18,8±0,4 89,4* 20,9±0,3 99,7 17,3±0,8 82,2* 8,9±0,4 42,4* 

Snow- 

ball 

15,9±0,2 75,9* 25,5±1,0 121,3* 20,9±0,4 99,5 20,1±1,0 95,7 

P. coccineum 20,0±0,3 95,4 20,5±0,4 97,4 20,6±0,1 98,1 19,6±0,1 93,1* 
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Таблиця Г.7   

Алелопатична активність ВРВ вегетативних і генеративних органів рослин 

роду Pyrethrum  (біотест – колеоптилі пшениці, розведення 1:100) 
 

 

Вид 

 

Сорт 

Орган 

Листки Стебла Корені Суцвіття  

М±m % М±m % М±m % М±m % 

Початок вегетації 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

21,3±0,6 101,5 22,7±0,3 108,3* 21,5±0,4 102,4 – – 

Phlora 

Pleno 

20,4±0,5 97,2 20,5±0,5 97,4 20,6±0,2 98,3 – – 

Golden 

Ball 

19,2±0,4 91,5* 22,2±0,3 105,9 20,0±0,4 95,2 – – 

Snow- 

ball 

20,2±0,7 96,3 20,6±0,1 98,1 21,2±0,2 100,8 – – 

P. coccineum 20,1±0,1 95,8 20,8±0,8 99,2 24,2±0,6 115,2* – – 

Бутонізація 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

15,5±0,2 73,7* 22,8±0,2 108,5 23,6±0,2 112,2* 18,5±0,3 88,2* 

Phlora 

Pleno 

22,8±0,6 108,7 19,6±0,8 93,3 22,3±0,3 106,0 19,7±0,7 94,0 

Golden 

Ball 

17,4±0,2 82,8* 19,4±0,6 92,6 24,2±0,5 115,0* 17,1±0,4 81,2* 

Snow- 

ball 

20,2±0,2 96,2 21,6±0,2 102,9 22,7±0,3 108,0 16,8±0,3 80,0* 

P. coccineum 19,7±0,3 93,9 20,6±0,3 97,9 20,4±0,7 97,3 22,3±0,8 106,0 

Цвітіння 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

18,6±0,1 88,8* 18,5±0,1 88,1* 25,0±0,2 119,0* 18,6±0,1 88,7* 

Phlora 

Pleno 

16,3±0,2 77,7* 18,7±0,2 89,2* 23,2±0,3 110,4* 17,2±0,2 82,0* 

Golden 

Ball 

20,1±0,2 95,7 22,8±0,5 108,8 24,2±0,3 115,2* 18,6±0,2 88,4* 

Snow- 

ball 

20,4±0,3 97,2 20,2±0,2 96,1 18,8±0,1 89,7* 16,4±0,1 78,3* 

P. coccineum 18,8±0,5 89,6* 20,8±0,2 99,1 17,9±0,3 85,0* 17,6±0,5 84,0* 

Плодоношення 

P
. 

 p
a

rt
h

en
iu

m
 

White 

Gem 

22,3±0,9 106,1 19,5±0,5 92,9 18,2±0,4 86,9* 10,0±0,4 47,6* 

Phlora 

Pleno 

19,9±0,1 94,9 21,5±0,2 102,2 19,9±0,3 94,7 10,0±0,3 47,4* 

Golden 

Ball 

20,2±0,4 96,0 24,4±0,4 116,4* 21,1±0,5 100,4 10,3±0,5 49,1* 

Snow- 

ball 

17,7±0,8 84,2 30,2±0,9 143,6* 19,6±0,9 93,3 16,7±0,5 79,5* 

P. coccineum 22,4±0,6 106,7 20,2±0,5 96,1 23,1±0,3 110,2* 19,7±0,6 93,7 
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Таблиця  Г.8  

Алелопатична активність СРВ вегетативних і генеративних органів рослин 

роду Pyrethrum  (біотест – колеоптилі пшениці, розведення 1:10) 
 

 

Вид 

 

Сорт 

Орган 

Листки Стебла Корені Суцвіття  

М±m % М±m % М±m % М±m % 

Початок вегетації 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

12,1±0,2 57,7* 14,5±0,2 68,9* 12,2±0,2 57,9* – – 

Phlora 

Pleno 

13,6±0,2 64,8* 9,7±0,3 46,4* 14,0±0,3 66,8* – – 

Golden 

Ball 

15,1±0,4 71,9* 16,3±0,7 77,4* 15,8±0,2 75,4* – – 

Snow- 

ball 

13,1±0,3 62,2* 14,3±0,2 68,0* 17,0±0,3 81,0* – – 

P. coccineum 13,3±0,4 63,2* 15,8±0,3 75,2* 13,5±0,2 64,3* – – 

Бутонізація 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

11,5±0,1 54,8* 12,1±0,1 57,7* 11,3±0,1 53,6* 10,7±0,2 51,1* 

Phlora 

Pleno 

15,5±0,3 73,7* 17,9±0,3 85,0* 14,4±0,5 68,8* 7,4±0,1 35,3* 

Golden 

Ball 

15,1±0,5 72,0* 17,9±0,5 85,0* 18,7±0,3 89,2* 10,3±0,1 49,1* 

Snow- 

ball 

10,9±0,2 51,7* 13,2±0,2 63,0* 14,1±0,3 67,1* 10,9±0,2 52,0* 

P. coccineum 17,2±0,9 81,8 21,5±0,3 102,2 17,2±0,4 81,9* 18,7±0,5 89,1* 

Цвітіння 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

10,3±0,1 49,2* 11,8±0,2 56,4* 15,5±0,4 73,7* 8,1±0,2 38,6* 

Phlora 

Pleno 

9,6±0,2 45,8* 11,3±0,1 53,8* 13,4±0,1 63,7* 5,6±0,1 26,7 

Golden 

Ball 

13,1±0,2 62,4* 17,9±0,1 85,2* 18,9±0,1 90,1* 8,4±0,1 40,2* 

Snow- 

ball 

12,6±0,2 60,2* 19,4±0,3 92,4* 13,7±0,5 65,4* 5,6±0,2 26,6* 

P. coccineum 19,4±0,3 92,3* 19,1±0,3 90,8* 17,0±0,2 81,0* 20,2±1,0 96,2 

Плодоношення 

P
. 

 p
a

rt
h

en
iu

m
 

White 

Gem 

16,4±0,5 78,1* 16,9±0,8 80,7* 17,8±0,5 84,8* 7,9±0,4 37,6* 

Phlora 

Pleno 

14,8±0,3 70,6* 16,4±0,4 77,9* 15,0±0,2 71,3* 5,7±0,2 27,1* 

Golden 

Ball 

15,2±0,7 72,4* 15,0±0,2 71,6* 18,0±0,3 85,6* 3,5±0,2 16,9* 

Snow- 

ball 

14,8±0,7 70,6* 17,4±0,3 83,0* 11,9±0,4 56,5* 7,0±0,3 33,3* 

P. coccineum 18,1±0,4 86,1* 18,0±0,2 85,6* 16,6±0,2 78,9* 16,4±0,2 77,9* 
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Таблиця Г.9  

Алелопатична активність СРВ вегетативних і генеративних органів рослин 

роду Pyrethrum  (біотест – колеоптилі пшениці, розведення 1:50) 
 

 

Вид 

 

Сорт 

Орган 

Листки Стебла Корені Суцвіття  

М±m % М±m % М±m % М±m % 

Початок вегетації 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

15,8±0,3 75,0* 21,3±0,2 101,2 13,9±0,3 66,4* – – 

Phlora 

Pleno 

19,8±0,1 94,2* 21,7±0,4 103,3 18,0±0,8 85,8* – – 

Golden 

Ball 

20,4±1,0 97,3 20,1±0,4 95,9 20,2±0,4 96,4 – – 

Snow- 

ball 

20,6±0,9 98,1 17,6±0,6 83,7* 22,3±0,3 106,4 – – 

P. coccineum 19,9±0,2 94,6* 17,5±0,3 83,1* 18,3±0,4 87,2* – – 

Бутонізація 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

12,5±0,1 59,3* 13,7±0,2 65,3* 12,5±0,3 59,7* 11,0±0,2 52,2* 

Phlora 

Pleno 

21,0±0,7 100,2 19,3±0,9 92,1 18,6±0,7 88,8 19,1±0,6 90,8* 

Golden 

Ball 

20,8±0,5 99,2 20,4±0,3 97,1 22,3±0,4 106,0 12,3±0,3 58,8* 

Snow- 

ball 

19,7±0,3 94,0* 14,5±0,3 69,2* 16,9±0,4 80,7* 13,2±0,2 62,7* 

P. coccineum 18,4±0,4 87,4* 21,0±0,4 100,0 18,5±0,9 88,0 21,1±0,3 100,5 

Цвітіння 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

11,6±0,3 55,3* 14,6±0,3 69,3* 18,7±0,2 89,1* 9,0±0,1 43,0* 

Phlora 

Pleno 

11,2±0,3 53,3* 14,4±0,3 68,5* 16,4±0,1 78,1* 11,3±0,2 53,9* 

Golden 

Ball 

15,0±0,2 71,5* 19,0±0,3 90,4* 25,9±0,4 123,4* 11,0±0,2 52,5* 

Snow- 

ball 

16,5±0,1 78,5* 20,6±0,1 97,9 17,3±0,2 82,3* 6,7±0,2 32,1* 

P. coccineum 19,9±0,9 94,7 20,7±0,6 98,7 18,9±0,5 89,9* 20,7±0,5 98,6 

Плодоношення 

P
. 

 p
a

rt
h

en
iu

m
 

White 

Gem 

17,8±0,8 88,8 19,8±0,9 94,3 18,8±0,7 89,6 9,0±0,4 42,7* 

Phlora 

Pleno 

16,1±0,2 76,5* 17,2±0,1 81,7* 16,9±0,1 80,6* 8,5±0,2 40,4* 

Golden 

Ball 

15,2±0,5 72,2* 15,9±0,4 75,7* 21,3±0,7 101,6 9,5±0,5 45,1* 

Snow- 

ball 

15,7±0,3 74,6* 17,0±0,5 81,1* 16,6±0,6 79,1* 15,5±0,5 73,8* 

P. coccineum 19,8±0,5 94,2 21,8±0,4 103,9 18,5±0,4 88,3* 21,8±0,6 103,7 
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Таблиця Г.10   

Алелопатична активність СРВ вегетативних і генеративних органів рослин 

роду Pyrethrum  (біотест – колеоптилі пшениці, розведення 1:100) 
 

 

Вид 

 

Сорт 

Орган 

Листки Стебла Корені Суцвіття  

М±m % М±m % М±m % М±m % 

Початок вегетації 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

20,3±0,2 96,8 22,5±0,3 107,0* 21,7±0,3 103,3 – – 

Phlora 

Pleno 

20,8±0,4 99,0 20,7±0,3 98,4 18,5±0,3 88,3* – – 

Golden 

Ball 

21,1±0,4 100,3 21,5±0,4 102,4 21,0±0,5 99,8 – – 

Snow- 

ball 

21,4±0,5 101,9 20,2±0,4 96,2 20,6±0,4 98,2 – – 

P. coccineum 20,2±1,0 96,1 18,2±0,5 86,9* 20,4±0,2 97,3 – – 

Бутонізація 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

15,9±0,2 75,9* 15,6±0,3 74,4* 22,4±0,2 106,8 12,8±0,2 60,9* 

Phlora 

Pleno 

21,5±0,5 102,2 16,0±0,3 93,3 21,1±0,4 100,3 21,3±0,5 101,5 

Golden 

Ball 

21,5±0,6 102,3 21,0±0,2 100,0 23,4±0,5 111,4* 15,5±0,3 73,9* 

Snow- 

ball 

20,5±0,4 97,5 15,9±0,2 75,5* 19,3±0,4 92,1* 13,6±0,2 64,9* 

P. coccineum 18,9±0,7 89,9 21,9±0,7 104,4 19,5±0,7 92,8 19,0±0,4 90,5* 

Цвітіння 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

13,8±0,3 65,6* 16,8±0,4 79,9* 19,5±0,2 93,0* 12,5±0,2 59,7* 

Phlora 

Pleno 

14,5±0,4 69,0* 18,9±0,1 90,2* 19,3±0,2 92,1* 14,0±0,1 66,6* 

Golden 

Ball 

17,2±0,2 81,7* 21,8±0,2 104,0 27,9±0,5 132,7* 16,2±0,2 77,2* 

Snow- 

ball 

20,8±0,1 99,1 22,7±0,8 108,3 25,7±0,7 122,6* 15,2±0,1 72,4* 

P. coccineum 20,9±0,4 99,5 20,7±0,4 98,8 19,5±0,4 92,7* 23,6±0,6 112,3* 

Плодоношення 

P
. 

 p
a

rt
h

en
iu

m
 

White 

Gem 

21,3±0,5 101,5 20,0±0,4 95,1 19,2±0,8 91,3 12,3±0,5 58,7* 

Phlora 

Pleno 

18,1±0,4 86,4* 18,5±0,7 87,9* 19,5±0,2 93,0 11,1±0,2 52,7* 

Golden 

Ball 

18,0±0,3 85,6* 16,8±0,3 79,9* 22,4±0,5 106,8 11,8±0,2 56,3* 

Snow- 

ball 

18,6±0,3 88,5* 23,2±0,2 110,3* 20,3±0,7 96,7 20,4±1,0 97,0 

P. coccineum 20,6±0,3 98,0 21,4±0,5 102,0 22,4±0,8 106,6 20,4±0,2 97,1 
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Таблиця Г.11 

Алелопатична активність ВРВ вегетативних і генеративних органів рослин 

роду Pyrethrum  (біотест – корінці крес-салату, розведення 1:10) 
 

 

Вид 

 

Сорт 

Орган 

Листки Стебла Корені Суцвіття  

М±m % М±m % М±m % М±m % 

Початок вегетації 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

7,5±0,2 37,6* 8,1±0,2 40,6* 12,5±0,3 62,5* – – 

Phlora 

Pleno 

4,6±0,1 22,8* 9,7±0,1 48,5* 10,7±0,2 53,3* – – 

Golden 

Ball 

7,2±0,2 36,2* 8,3±0,2 41,7* 12,4±0,2 62,2* – – 

Snow- 

ball 

8,0±0,2 40,2* 10,4±0,3 52,1* 15,4±0,3 77,2* – – 

P. coccineum 12,1±0,3 60,4* 15,0±0,7 75,0* 11,9±0,3 59,7* – – 

Бутонізація 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

8,1±0,1 40,5* 9,8±0,1 48,9* 11,0±0,2 55,2* 10,6±0,2 53,2* 

Phlora 

Pleno 

8,1±0,3 40,7* 7,8±0,3 38,8* 11,7±0,5 58,7* 4,4±0,2 22,1* 

Golden 

Ball 

7,1±0,1 35,4* 11,0±0,3 55,2* 12,2±0,3 61,2* 11,9±0,2 59,4* 

Snow- 

ball 

8,8±0,1 43,9* 11,5±0,2 57,6* 11,0±0,2 55,2* 12,1±0,2 60,5* 

P. coccineum 9,8±0,4 48,8* 10,7±0,2 53,3* 14,9±0,2 74,7* 14,9±0,3 74,4* 

Цвітіння (див. рис. 3.4) 

Плодоношення 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

10,1±0,5 50,6* 8,6±0,3 43,1* 14,0±0,2 69,8* 6,6±0,3 32,8* 

Phlora 

Pleno 

9,0±0,1 45,0* 10,6±0,1 53,1* 10,6±0,3 52,9* 3,5±0,1 17,4* 

Golden 

Ball 

12,4±0,6 62,2* 14,0±0,2 70,0* 15,1±0,4 75,4* 4,6±0,2 22,9* 

Snow- 

ball 

7,0±0,3 35,2* 9,8±0,4 48,9* 12,7±0,6 63,7* 5,3±0,2 26,7* 

P. coccineum 5,4±0,2 26,9* 8,9±0,3 44,4* 14,4±0,3 72,1* 9,6±0,1 48,1* 
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Таблиця Г.12 

Алелопатична активність ВРВ вегетативних і генеративних органів рослин 

роду Pyrethrum  (біотест – корінці крес-салату, розведення 1:50) 
 

 

Вид 

 

Сорт 

Орган 

Листки Стебла Корені Суцвіття  

М±m % М±m % М±m % М±m % 

Початок вегетації 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

11,7±0,2 58,3* 12,5±0,3 62,3* 15,3±0,4 76,5* – – 

Phlora 

Pleno 

12,7±0,1 63,7* 14,9±0,5 74,4* 14,6±0,2 73,1* – – 

Golden 

Ball 

15,7±0,1 78,4* 14,0±0,4 69,8* 15,6±0,6 78,1* – – 

Snow- 

ball 

12,0±0,6 59,8* 13,9±0,5 69,7* 20,5±0,3 102,4 – – 

P. coccineum 16,3±0,3 81,6* 18,3±0,9 91,3 16,3±0,8 81,5* – – 

Бутонізація 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

10,7±0,4 53,5* 11,6±0,4 57,8* 13,2±0,2 65,9* 12,6±0,2 62,8* 

Phlora 

Pleno 

13,5±0,5 67,6* 12,7±0,3 63,6* 16,0±0,5 79,9* 10,4±0,2 51,8* 

Golden 

Ball 

15,4±0,4 77,2* 16,5±0,3 82,5* 14,1±0,4 70,7* 13,2±0,1 66,1* 

Snow- 

ball 

13,3±0,2 66,4* 13,4±0,2 67,0* 13,0±0,1 65,2* 12,8±0,2 64,2* 

P. coccineum 17,3±0,3 86,4* 17,1±0,7 85,7 16,7±0,2 83,6* 17,3±0,4 86,7* 

Цвітіння (див. рис. 3.4) 

Плодоношення 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

15,2±0,7 76,2* 11,9±0,6 59,4* 15,1±0,5 75,7* 14,2±0,7 71,1* 

Phlora 

Pleno 

10,5±0,2 52,4* 12,6±0,3 63,0* 14,7±0,1 73,5* 5,7±0,1 28,3* 

Golden 

Ball 

15,1±0,5 75,5* 17,4±0,4 87,1* 14,8±0,6 73,9* 8,2±0,3 41,2* 

Snow- 

ball 

12,6±0,6 62,8* 15,1±0,7 75,7* 15,0±0,7 75,1* 16,2±0,6 81,1* 

P. coccineum 15,7±0,2 78,5* 15,0±0,3 75,2* 16,0±0,5 79,8* 14,0±0,4 69,9* 
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Таблиця Г.13 

Алелопатична активність ВРВ вегетативних і генеративних органів рослин 

роду Pyrethrum  (біотест – корінці крес-салату, розведення 1:100) 
 

 

Вид 

 

Сорт 

Орган 

Листки Стебла Корені Суцвіття  

М±m % М±m % М±m % М±m % 

Початок вегетації 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

18,8±0,3 94,0 15,4±0,2 76,8* 20,0±0,2 100,0 – – 

Phlora 

Pleno 

14,2±0,2 71,2* 16,7±0,3 83,6* 16,8±0,5 84,0* – – 

Golden 

Ball 

18,0±0,2 89,8* 17,8±0,2 89,2* 19,5±0,3 97,3 – – 

Snow- 

ball 

14,7±0,6 73,6* 17,1±0,3 85,7* 23,0±0,3 115,1* – – 

P. coccineum 17,2±0,7 85,9* 20,3±0,5 101,7 17,8±0,9 88,9 – – 

Бутонізація 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

13,5±0,2 67,6* 22,7±0,2 113,4* 21,3±0,2 106,3 14,5±0,1 72,7* 

Phlora 

Pleno 

16,5±0,4 82,4* 18,4±0,3 92,1* 18,2±0,3 90,8* 14,8±0,1 73,8* 

Golden 

Ball 

18,3±0,3 91,7* 20,8±0,3 104,2 15,2±0,2 75,9* 18,1±0,3 90,6* 

Snow- 

ball 

15,2±0,3 76,1* 15,5±0,2 77,6* 22,1±0,4 110,7* 15,0±0,3 75,0* 

P. coccineum 18,5±0,8 92,4 20,2±0,5 100,8 17,0±0,5 84,8* 18,8±0,6 94,0 

Цвітіння (див. рис. 3.4) 

Плодоношення 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

18,8±0,9 94,1 11,7±0,4 58,6* 15,5±0,5 77,6* 9,9±0,4 49,3* 

Phlora 

Pleno 

12,2±0,3 61,0* 14,6±0,4 72,8* 15,6±0,2 78,2* 7,8±0,3 39,1* 

Golden 

Ball 

16,0±0,4 79,8* 21,7±0,3 108,6 21,6±0,7 107,8 11,2±0,5 55,8* 

Snow- 

ball 

14,7±0,7 73,4* 17,2±0,7 85,9* 17,3±0,2 86,5* 20,7±0,8 103,4 

P. coccineum 17,5±0,2 87,4* 18,6±0,3 92,9 21,0±0,4 105,2 16,7±0,3 83,5* 
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Таблиця Г.14 

Алелопатична активність СРВ вегетативних і генеративних органів рослин 

роду Pyrethrum  (біотест – корінці крес-салату, розведення 1:10) 
 

. 

Вид 

 

Сорт 

Орган 

Листки Стебла Корені Суцвіття  

М±m % М±m % М±m % М±m % 

Початок вегетації 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

8,6±0,3 43,1* 13,4±0,4 67,1* 11,2±0,2 56,1* – – 

Phlora 

Pleno 

8,8±0,3 43,9* 7,0±0,3 35,2* 9,1±0,1 45,3* – – 

Golden 

Ball 

8,8±0,2 44,2* 8,7±0,2 43,4* 10,5±0,4 52,4* – – 

Snow- 

ball 

9,0±0,2 45,2* 7,9±0,3 39,3* 11,7±0,3 58,3* – – 

P. coccineum 9,1±0,2 45,4* 12,6±0,6 62,8* 15,6±0,2 78,0* – – 

Бутонізація 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

8,9±0,5 44,6* 10,8±0,1 54,0* 10,3±0,1 51,7* 10,1±0,2 50,3* 

Phlora 

Pleno 

5,1±0,5 25,5* 10,9±0,2 54,7* 11,1±0,1 55,4* 3,6±0,1 17,9* 

Golden 

Ball 

6,7±0,3 33,7* 10,8±0,2 53,8* 10,9±0,3 54,6* 7,0±0,1 34,8* 

Snow- 

ball 

7,4±0,2 37,0* 12,3±0,2 61,5* 16,9±0,1 84,5* 11,9±0,2 59,7* 

P. coccineum 11,7±0,2 58,4* 15,0±0,3 74,8* 14,4±0,4 72,1* 15,4±0,5 77,2* 

Цвітіння (див. рис. 3.4) 

Плодоношення 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

7,5±0,2 37,5* 7,9±0,4 39,6* 7,4±0,2 37,2* 3,0±0,1 14,9* 

Phlora 

Pleno 

8,0±0,1 39,9* 8,8±0,2 43,8* 10,8±0,1 54,1* 4,7±0,1 23,3* 

Golden 

Ball 

10,2±0,2 51,0* 10,5±0,3 52,7* 15,5±0,4 77,6* 2,9±0,1 14,4* 

Snow- 

ball 

5,5±0,2 27,3* 10,3±0,4 51,4* 10,4±0,5 52,0* 4,5±0,2 22,3* 

P. coccineum 13,1±0,3 65,5* 13,8±0,3 69,1* 15,6±0,2 78,2* 10,1±0,4 50,3* 
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Таблиця Г.15 

Алелопатична активність СРВ вегетативних і генеративних органів рослин 

роду Pyrethrum  (біотест – корінці крес-салату, розведення 1:50) 
 

 

Вид 

 

Сорт 

Орган 

Листки Стебла Корені Суцвіття  

М±m % М±m % М±m % М±m % 

Початок вегетації 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

12,2±0,4 60,9* 16,1±0,5 80,5* 14,0±0,4 69,9* – – 

Phlora 

Pleno 

16,5±0,8 82,7* 13,9±0,3 69,5* 15,5±0,2 77,6* – – 

Golden 

Ball 

15,9±0,4 79,7* 13,8±0,6 69,2* 15,4±0,7 77,1* – – 

Snow- 

ball 

10,8±0,2 54,0* 14,4±0,5 72,2* 14,5±0,3 72,4* – – 

P. coccineum 14,1±0,7 70,6* 16,0±0,5 79,9* 17,1±0,2 85,7* – – 

Бутонізація 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

9,9±0,2 49,4* 12,7±0,2 63,7* 13,4±0,2 66,8* 11,2±0,2 56,0* 

Phlora 

Pleno 

14,5±0,4 72,5* 16,1±0,3 80,7* 15,5±0,3 77,4* 4,6±0,2 28,8* 

Golden 

Ball 

16,6±0,6 83,0 15,7±0,4 78,6* 14,0±0,1 69,9* 11,3±0,2 56,3* 

Snow- 

ball 

13,1±0,3 65,6* 13,7±0,3 68,3* 18,1±0,4 90,3* 12,9±0,1 64,5* 

P. coccineum 18,2±0,7 91,1 17,2±0,3 85,8* 14,5±0,2 72,6* 16,4±0,3 82,2* 

Цвітіння (див. рис. 3.4) 

Плодоношення 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

14,3±0,7 71,3* 11,6±0,6 57,8* 11,7±0,5 58,7* 5,9±0,2 29,1* 

Phlora 

Pleno 

9,0±0,1 45,1* 12,5±0,2 62,3* 12,6±0,2 62,9* 6,2±0,3 30,8* 

Golden 

Ball 

17,3±0,7 86,4* 12,2±0,2 60,8* 16,9±0,4 84,3* 7,6±0,2 38,0* 

Snow- 

ball 

6,2±0,2 30,9* 12,4±0,4 62,1* 11,5±0,3 57,6* 11,4±0,5 56,8* 

P. coccineum 15,7±0,1 78,7* 17,3±0,2 86,6* 18,0±0,1 90,2* 14,4±0,3 72,0* 
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Таблиця Г.16 

Алелопатична активність СРВ вегетативних і генеративних органів рослин 

роду Pyrethrum  (біотест – корінці крес-салату, розведення 1:100) 
 

 

Вид 

 

Сорт 

Орган 

Листки Стебла Корені Суцвіття  

М±m % М±m % М±m % М±m % 

Початок вегетації 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

16,1±0,5 80,7* 20,0±0,2 99,8 18,3±0,2 91,5 – – 

Phlora 

Pleno 

21,8±0,3 109,1 17,3±0,4 86,5* 17,6±0,3 88,1* – – 

Golden 

Ball 

18,2±0,4 90,9* 16,3±0,8 81,6* 21,4±0,2 106,8 – – 

Snow- 

ball 

14,3±0,3 71,3* 15,4±0,2 77,2* 20,0±0,3 99,8 – – 

P. coccineum 15,1±0,6 75,5* 18,1±0,3 90,3* 20,2±0,4 100,9 – – 

Бутонізація 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

12,4±0,2 61,9* 14,0±0,2 70,2* 15,7±0,2 78,4* 11,8±0,1 59,1* 

Phlora 

Pleno 

17,8±0,5 89,0 16,1±0,1 80,4* 17,3±0,2 86,5* 11,1±0,3 55,3* 

Golden 

Ball 

18,7±0,7 93,7 16,2±0,4 81,1* 17,7±0,3 88,3* 15,2±0,4 75,9* 

Snow- 

ball 

15,3±0,2 76,3* 14,5±0,2 72,6* 20,4±0,2 102,0 16,0±0,2 80,2* 

P. coccineum 17,7±0,3 88,5* 17,7±0,6 88,7 16,4±0,7 81,8* 18,4±0,2 92,0 

Цвітіння (див. рис. 3.4) 

Плодоношення 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

14,5±0,5 72,7* 13,1±0,5 65,4* 16,1±0,7 80,4* 11,9±0,5 59,5* 

Phlora 

Pleno 

12,3±0,2 61,5* 14,4±0,2 72,1* 15,4±0,3 77,0* 8,2±0,3 40,8* 

Golden 

Ball 

22,3±0,6 111,7* 12,8±0,2 64,1* 21,3±0,3 106,3 10,0±0,2 49,9* 

Snow- 

ball 

9,7±0,4 48,4* 12,9±0,4 64,6* 13,5±0,6 67,7* 15,4±0,3 77,0* 

P. coccineum 17,7±0,4 88,4* 19,4±0,2 97,2 18,7±0,3 93,4 17,6±0,2 87,9* 
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Таблиця Г.17 

Алелопатична активність ЛВ вегетативних і генеративних органів рослин 

роду Pyrethrum  (біотест – колеоптилі пшениці) 
 

 

Вид 

 

Сорт 

Орган 

Листки Стебла Корені Суцвіття  

М±m % М±m % М±m % М±m % 

Початок вегетації 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

17,7±0,3 84,4* 20,2±0,3 96,3 24,2±0,2 115,1* – – 

Phlora 

Pleno 

18,6±0,6 88,5* 21,0±0,6 100,1 22,0±0,9 104,6 – – 

Golden 

Ball 

17,5±0,3 83,5* 19,6±0,6 93,4 20,1±0,7 95,8 – – 

Snow- 

ball 

17,4±0,3 82,9* 18,4±0,8 87,4* 23,7±0,4 112,8* – – 

P. coccineum 19,2±0,5 91,5* 22,8±0,5 108,6 20,3±0,4 96,8 – – 

Бутонізація 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

13,0±0,3 62,0* 12,2±0,2 58,0* 22,3±0,3 106,3 13,8±0,4 65,9* 

Phlora 

Pleno 

16,5±0,2 78,8* 17,6±0,8 83,8* 23,5±0,1 112,1* 18,2±0,2 86,6* 

Golden 

Ball 

18,5±0,6 88,3* 19,9±0,8 94,9 22,5±0,2 107,0 17,6±0,4 83,8* 

Snow- 

ball 

13,3±0,4 63,4* 22,9±0,4 109,0* 22,9±0,2 109,2* 12,9±0,3 61,3* 

P. coccineum 19,8±0,3 94,4 21,4±0,3 102,0 18,6±0,4 88,8 20,1±0,3 95,6 

Цвітіння 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

14,4±0,3 68,4* 16,8±0,3 80,1* 23,8±0,3 113,1* 14,7±0,2 70,1* 

Phlora 

Pleno 

19,1±0,1 91,0* 17,1±0,1 81,2* 22,4±0,4 106,8 9,7±0,2 46,1* 

Golden 

Ball 

18,9±0,2 90,1* 19,3±0,1 91,8* 24,8±0,5 117,9* 17,3±0,2 82,4* 

Snow- 

ball 

19,0±0,1 90,3* 18,9±0,1 90,1* 21,9±0,3 104,5 13,3±0,2 63,5* 

P. coccineum 19,8±0,8 94,3 18,5±0,9 87,9 23,5±0,2 111,8* 21,5±0,3 102,6 

Плодоношення 

P
. 

 p
a

rt
h

en
iu

m
 

White 

Gem 

15,2±0,5 72,5* 15,0±0,6 71,4* 16,1±0,8 76,6* 14,5±0,6 69,2* 

Phlora 

Pleno 

16,3±0,4 77,8* 18,1±0,1 86,0* 20,5±0,1 97,8 11,4±0,3 54,5* 

Golden 

Ball 

13,2±0,5 62,8* 14,7±0,4 69,8* 21,1±0,4 100,5 11,3±0,3 53,7* 

Snow- 

ball 

18,4±0,8 87,7* 17,9±0,8 85,4* 18,6±0,9 88,8 12,5±0,4 59,7* 

P. coccineum 19,0±0,5 90,6 19,3±0,9 91,8 23,0±0,3 109,3* 21,8±0,5 103,9 
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Таблиця Г.18 

Алелопатична активність ЛВ вегетативних і генеративних органів  

рослин роду Pyrethrum  (біотест – корінці крес-салату) 
 

 

Вид 

 

Сорт 

Орган 

Листки Стебла Корені Суцвіття  

М±m % М±m % М±m % М±m % 

Початок вегетації 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

14,3±0,3 71,5* 16,1±0,3 80,4* 18,2±0,3 90,9* – – 

Phlora 

Pleno 

17,2±0,4* 86,2* 23,0±0,5 115,0* 20,4±0,6 101,8 – – 

Golden 

Ball 

16,4±0,4 81,9* 17,8±0,5 88,9* 18,7±0,2 93,4* – – 

Snow- 

ball 

11,4±0,4 57,1* 13,9±0,2 69,3* 21,4±0,2 16,8* – – 

P. coccineum 16,2±0,8 81,1* 18,6±0,9 92,8 15,7±0,7 78,7* – – 

Бутонізація 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

11,1±0,3 55,5* 11,7±0,2 58,3* 20,9±0,1 104,6 10,8±0,1 53,9* 

Phlora 

Pleno 

20,0±0,4 99,9 19,8±0,7 98,9 24,7±0,2 123,3* 12,2±0,1 60,9* 

Golden 

Ball 

11,8±0,2 59,0* 13,5±0,2 67,7* 24,7±0,2 123,7* 11,2±0,3 55,8* 

Snow- 

ball 

16,1±0,2 80,3* 16,5±0,2 82,4* 18,7±0,1 93,7 12,7±0,1 63,3* 

P. coccineum 20,1±0,2 100,7 19,4±0,5 96,8 17,8±0,1 89,0* 19,2±0,3 95,8 

Цвітіння (див. рис. 3.10) 

Плодоношення 

P
. 
 p

a
rt

h
en

iu
m

 

White 

Gem 

18,3±0,6 91,7 16,1±0,6 80,4* 21,0±0,8 105,2 15,0±0,4 75,1* 

Phlora 

Pleno 

12,8±0,2 63,8* 14,6±0,3 72,9* 18,5±0,2 92,4 9,3±0,1 46,4* 

Golden 

Ball 

10,9±0,4 54,6* 12,0±0,2 59,8* 20,3±0,3 101,3 5,9±0,2 29,5* 

Snow- 

ball 

17,0±0,8 84,9* 22,2±1,1 110,9 21,9±0,8 109,3 14,7±0,2 73,5* 

P. coccineum 14,2±0,2* 70,9 18,7±0,6 93,5 21,5±0,6 107,6 18,5±0,5 92,5* 
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ДОДАТОК Д 

Таблиця Д.1 

Кореляційні зв’язки між вмістом водо- та спирторозчинних фітоінгібіторів 

(розведення 1:10) вегетативних і генеративних органів  

рослин роду Pyrethrum 
 

Орган Біотест 

Корінці пшениці Колеоптилі пшениці Корінці крес-салату 

Сукупно по періоду дослідження (4 фази) (n=45, 60) 

Листки ○ +** ○ 

Стебла ○ +* ○ 

Корені +* ○ +* 

Суцвіття +*** +*** +*** 

Початок вегетації (n=15) 

Листки +** ○ +* 

Стебла ○ ○ ○ 

Корені +*** ○ ○ 

Бутонізація (n=15) 

Листки +** +** +** 

Стебла +** +*** ○ 

Корені ○ ○ ○ 

Суцвіття +*** +*** +*** 

Цвітіння (n=15) 

Листки -*** -** ○ 

Стебла -** ○ -** 

Корені +** +* +*** 

Суцвіття +** +*** +*** 

Плодоношення (n=15) 

Листки ○ ○ ○ 

Стебла +* ○ ○ 

Корені ○ -** ○ 

Суцвіття +*** +*** +** 
 

Примітка (тут і надалі): „+” – прямий зв'язок; „-” – непрямий зв'язок; „○” – достовірного 

зв’язку не виявлено; * – рівень значущості Р≤0,1;  ** – Р≤0,05; *** – Р≤0,01.  
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Таблиця Д.2  

Кореляційні зв’язки між вмістом спирторозчинних (розведення 1:10)  

та летких фітоінгібіторів вегетативних і генеративних органів  

рослин роду Pyrethrum 
 

Орган Біотест 

Корінці пшениці Колеоптилі пшениці Корінці крес-салату 

Сукупно по періоду дослідження (4 фази) (n=45, 60) 

Листки +* +** ○ 

Стебла +* ○ ○ 

Корені +* ○ ○ 

Суцвіття +*** +*** +*** 

Початок вегетації (n=15) 

Листки ○ ○ ○ 

Стебла ○ ○ ○ 

Корені ○ ○ ○ 

Бутонізація (n=15) 

Листки +* +*** ○ 

Стебла +*** ○ +* 

Корені +** ○ -** 

Суцвіття +*** ○ +** 

Цвітіння (n=15) 

Листки ○ ○ +*** 

Стебла +** +*** ○ 

Корені +** +*** ○ 

Суцвіття +*** +*** +** 

Плодоношення (n=15) 

Листки +* ○ ○ 

Стебла -** +** ○ 

Корені ○ ○ ○ 

Суцвіття +** +*** +* 
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Таблиця Д.3 

Кореляційні зв’язки між вмістом водорозчинних (розведення 1:10)  

та летких фітоінгібіторів вегетативних і генеративних органів 

 рослин роду Pyrethrum 
 

Орган Біотест 

Корінці пшениці Колеоптилі пшениці Корінці крес-салату 

Сукупно по періоду дослідження (4 фази) (n=45, 60) 

Листки -* ○ ○ 

Стебла ○ ○ ○ 

Корені ○ -* -** 

Суцвіття +*** +*** +** 

Початок вегетації (n=15) 

Листки ○ ○ ○ 

Стебла +** ○ ○ 

Корені -* -** -*** 

Бутонізація (n=15) 

Листки +*** +* +* 

Стебла +* ○ ○ 

Корені ○ ○ ○ 

Суцвіття +** ○ +* 

Цвітіння (n=15) 

Листки ○ ○ ○ 

Стебла -** ○ ○ 

Корені ○ +* ○ 

Суцвіття +*** +** +* 

Плодоношення (n=15) 

Листки -* ○ -** 

Стебла ○ ○ -* 

Корені ○ ○ +* 

Суцвіття +*** +** +** 

 

 

 

Таблиця Д. 4  

Кореляційні зв’язки між вмістом водорозчинних, спирторозчинних 

(розведення 1:10) та летких фітоінгібіторів насіння  

рослин роду Pyrethrum (n=15) 
 

Кореляційна  

пара 

Біотест 

Корінці пшениці Колеоптилі пшениці Корінці крес-салату 

ВРВ-СРВ +*** +*** +*** 

ВРВ-ЛВ +** +* +*** 

СРВ-ЛВ +** +* +*** 
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Таблиця Д.5  

Кореляційні зв’язки між вмістом фітоінгібіторів ВРВ, СРВ (розведення 1:10) 

та ЛВ пожнивно-кореневих решток рослин роду Pyrethrum  
 

Кореляційна  

пара 

Біотест 

Корінці пшениці Колеоптилі пшениці Корінці крес-салату 

Надземний опад (n=15) 

ВРВ-СРВ ○ ○ ○ 

ВРВ-ЛВ -*** ○ ○ 

СРВ-ЛВ ○ ○ ○ 

Кореневий опад (n=15) 

ВРВ-СРВ ○ +*** ○ 

ВРВ-ЛВ ○ ○ ○ 

СРВ-ЛВ +** ○ +** 

 

 

 

Таблиця Д.6  

Кореляційні зв’язки між вмістом фітоінгібіторів у вегетативних 

 і генеративних органах (фаза росту і розвитку – плодоношення) 

та пожнивно-кореневих рештках рослин роду Pyrethrum  
 

Тип 

виділень 

Біотест 

Корінці пшениці Колеоптилі пшениці Корінці крес-салату 

Листок-надземний опад (n=15) 

ВРВ -** ○ ○ 

СРВ ○ ○ ○ 

ЛВ ○ ○ ○ 

Стебло-надземний опад (n=15) 

ВРВ ○ ○ ○ 

СРВ ○ ○ ○ 

ЛВ ○ ○ ○ 

Суцвіття-надземний опад (n=15) 

ВРВ ○ +*** -** 

СРВ ○ ○ ○ 

ЛВ +** ○ ○ 

Корінь-кореневий опад (n=15) 

ВРВ +** -* ○ 

СРВ ○ ○ ○ 

ЛВ ○ ○ ○ 

 

 

 

 

 

 



 

 

217 

 

Таблиця Д.7  

Кореляційні зв’язки між вмістом фітоінгібіторів у ґрунті та у ВРВ, СРВ і ЛВ 

вегетативних і генеративних органів рослин роду Pyrethrum  
 

Орган Біотест 

Корінці пшениці Колеоптилі пшениці Корінці крес-салату 

ВРВ СРВ ЛВ ВРВ СРВ ЛВ ВРВ СРВ ЛВ 

Сукупно по періоду дослідження (4 фази) (n=45, 60) 

Листки ○ ○ ○ +* ○ ○ ○ ○ ○ 

Стебла ○ ○ -** ○ ○ +* ○ ○ ○ 

Корені ○ ○ -** +*** ○ ○ -* -* ○ 

Суцвіття ○ ○ ○ ○ ○ ○ -* -* ○ 

Початок вегетації (n=15) 

Листки ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Стебла +* ○ ○ +* +* ○ ○ ○ ○ 

Корені ○ ○ +* +** +* ○ ○ ○ ○ 

Бутонізація (n=15) 

Листки ○ ○ ○ +** +* +* ○ ○ ○ 

Стебла ○ ○ -* +* +** +* ○ ○ ○ 

Корені ○ -** ○ ○ +** ○ ○ +** ○ 

Суцвіття ○ ○ ○ ○ ○ +* ○ ○ ○ 

Цвітіння (n=15) 

Листки ○ ○ -*** ○ ○ +* ○ ○ ○ 

Стебла ○ ○ -* -*** ○ ○ +** ○ ○ 

Корені ○ -* -* ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Суцвіття ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Плодоношення (n=15) 

Листки ○ ○ -* -*** -*** ○ ○ ○ ○ 

Стебла +* +*** ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Корені ○ -* ○ +* -** ○ -** ○ -*** 

Суцвіття ○ ○ ○ ○ -* -** -** ○ -* 
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Рис. Е.1. Хроматограма ЕО листків White Gem 
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Рис. Е.2. Хроматограма ЕО листків Phlora Pleno  
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Рис. Е.3. Хроматограма ЕО листків Golden Ball 
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Рис. Е.4. Хроматограма ЕО листків Snowball 
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Рис. Е.5. Хроматограма ЕО листків P. coccineum  
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Рис. Е.6. Хроматограма ЕО суцвіть White Gem 
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Рис. Е.7. Хроматограма ЕО суцвіть Phlora Pleno  
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Рис. Е.8. Хроматограма ЕО суцвіть Golden Ball 
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Рис. Е.9. Хроматограма ЕО суцвіть Snowball 
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Рис. Е.10. Хроматограма ЕО суцвіть P. coccineum  
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Рис. Е.11. Хроматограма ЕО насіння White Gem 
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Рис. Е.12. Хроматограма ЕО насіння Phlora Pleno  



 

 

222 

4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

Time-->

Abundance

TIC: 13.D

 12.67

 13.79
 13.90

 14.23

 14.95

 15.59

 15.93
 16.73

 17.25 17.38 17.62

 18.24

 18.75

 19.73

 20.10

 20.67 20.92 21.44

 21.66

 21.77

 22.26

 22.48

 24.32

 25.51

 25.90

 26.08

 27.14
 27.51

 27.76
 29.52
 29.61

 
Рис. Е.13. Хроматограма ЕО насіння Golden Ball 
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Рис. Е.14. Хроматограма ЕО насіння Snowball 
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Рис. Е.15. Хроматограма ЕО насіння P. coccineum  
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ДОДАТОК Ж 

Таблиця Ж.1  

Кореляційні зв’язки між вмістом ФС та відсотком гальмування ростових 

процесів біотестів ВРВ вегетативних і генеративних органів  

рослин роду Pyrethrum 
 

Орган Біотест 

Корінці пшениці Колеоптилі пшениці Корінці крес-салату 

1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 

Сукупно по періоду дослідження (4 фази) (n=60, 45) 

Листки ○ +*** +** +*** +*** ○ ○ +** +** 

Стебла ○ +*** +*** ○ +*** ○ ○ +*** +* 

Корені +*** +*** +** +*** ○ ○ +** +*** ○ 

Суцвіття ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Початок вегетації (n=15) 

Листки ○ ○ ○ ○ ○ +*** ○ ○ ○ 

Стебла ○ ○ ○ ○ +** ○ ○ ○ ○ 

Корені +** +* +** +* +* +** -* ○ -* 

Бутонізація (n=15) 

Листки +** ○ -* ○ ○ ○ +* ○ ○ 

Стебла +*** +* +* +** ○ ○ ○ +*** ○ 

Корені +*** ○ ○ ○ ○ +*** +*** +*** ○ 

Суцвіття ○ ○ ○ ○ +* ○ -* ○ ○ 

Цвітіння (n=15) 

Листки ○ +** ○ ○ ○ ○ +* ○ ○ 

Стебла ○ ○ +* ○ +*** +** ○ +*** +*** 

Корені +** ○ ○ +* ○ -* +** +*** ○ 

Суцвіття +* +* ○ +** +*** ○ ○ ○ ○ 

Плодоношення (n=15) 

Листки +** ○ ○ ○ ○ ○ +*** ○ ○ 

Стебла ○ +* ○ ○ ○ ○ ○ +* +* 

Корені ○ ○ ○ ○ ○ +*** ○ +** +* 

Суцвіття +* ○ ○ +* ○ ○ ○ ○ ○ 

Примітка (тут і надалі): „+” – прямий зв'язок; „-” – непрямий зв'язок; „○” – достовірного 

зв’язку не виявлено; * – рівень значущості Р≤0,1;  ** – Р≤0,05; *** – Р≤0,01.  
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Таблиця Ж.2  

Кореляційні зв’язки між вмістом ФС та відсотком гальмування ростових 

процесів біотестів СРВ  вегетативних і генеративних органів  

рослин роду Pyrethrum 
 

Орган Біотест 

Корінці пшениці Колеоптилі пшениці Корінці крес-салату 

1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 

Сукупно по періоду дослідження (4 фази) (n=60, 45) 

Листки ○ +* +** ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Стебла ○ +*** +*** ○ +*** +** ○ +*** +*** 

Корені ○ ○ ○ ○ ○ -** +* ○ ○ 

Суцвіття +** +** +* +* +** ○ +** +* ○ 

Початок вегетації (n=15) 

Листки ○ -* -* -*** -* -* ○ ○ ○ 

Стебла -* ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Корені ○ ○ ○ ○ ○ ○ +* +*** ○ 

Бутонізація (n=15) 

Листки +*** ○ ○ ○ ○ -* +** ○ ○ 

Стебла +*** +* +** +*** +** +*** +** +** +*** 

Корені ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Суцвіття ○ +* ○ ○ +* +* ○ ○ ○ 

Цвітіння (n=15) 

Листки ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Стебла +** +*** +** +** +** ○ +* ○ +* 

Корені ○ ○ ○ ○ ○ ○ +* ○ ○ 

Суцвіття +** +*** +*** +*** +*** +*** +* +** ○ 

Плодоношення (n=15) 

Листки -*** -* -*** -* ○ ○ ○ ○ ○ 

Стебла ○ ○ +** ○ ○ ○ +*** +** +* 

Корені ○ ○ +* ○ ○ +** +** +*** ○ 

Суцвіття ○ ○ +*** ○ ○ ○ +* ○ ○ 
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Таблиця Ж.3 

Кореляційні зв’язки між вмістом флавоноїдів та відсотком гальмування 

ростових процесів біотестів ВРВ вегетативних і генеративних органів  

рослин роду Pyrethrum 
 

Орган Біотест 

Корінці пшениці Колеоптилі пшениці Корінці крес-салату 

1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 

Сукупно по періоду дослідження (4 фази) (n=60, 45) 

Листки +** +*** +*** +** +* +* +* +* ○ 

Стебла +*** ○ ○ +*** ○ ○ ○ ○ ○ 

Корені -*** -** -** -** -* ○ ○ ○ ○ 

Суцвіття ○ -* -** ○ ○ -*** -** ○ ○ 

Початок вегетації (n=15) 

Листки +*** +*** +** ○ ○ ○ +*** ○ ○ 

Стебла +*** ○ ○ +* ○ ○ +*** +*** +*** 

Корені -*** -* -*** -** -* -*** ○ ○ +* 

Бутонізація (n=15) 

Листки ○ -* -* ○ ○ ○ +*** ○ ○ 

Стебла +* ○ ○ ○ ○ ○ ○ +* ○ 

Корені -*** ○ ○ ○ ○ +*** -*** -*** ○ 

Суцвіття ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Цвітіння (n=15) 

Листки -*** ○ +** ○ +* +* -* ○ ○ 

Стебла ○ ○ ○ ○ ○ +* ○ ○ +* 

Корені ○ ○ ○ ○ ○ +* -* -** ○ 

Суцвіття ○ ○ ○ ○ +* ○ ○ ○ ○ 

Плодоношення (n=15) 

Листки +* ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Стебла ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Корені ○ ○ ○ ○ -* -** ○ -*** ○ 

Суцвіття +*** +*** +** +*** +** +*** +*** +* ○ 
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Таблиця Ж.4 

Кореляційні зв’язки між вмістом флавоноїдів та відсотком гальмування 

ростових процесів біотестів СРВ вегетативних і генеративних органів 

 рослин роду Pyrethrum 
 

Орган Біотест 

Корінці пшениці Колеоптилі пшениці Корінці крес-салату 

1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 

Сукупно по періоду дослідження (4 фази) (n=60, 45) 

Листки +*** ○ ○ +** ○ +* ○ ○ ○ 

Стебла ○ -** ○ +* ○ ○ ○ ○ ○ 

Корені -*** -* ○ ○ ○ ○ -*** -** ○ 

Суцвіття ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Початок вегетації (n=15) 

Листки +*** ○ ○ ○ ○ -* ○ ○ -** 

Стебла ○ ○ -* ○ -** -*** ○ ○ ○ 

Корені -*** ○ ○ ○ ○ ○ -** -*** ○ 

Бутонізація (n=15) 

Листки +* ○ ○ ○ ○ ○ +*** ○ ○ 

Стебла +* ○ ○ ○ ○ ○ +*** ○ ○ 

Корені ○ -* ○ ○ ○ +* ○ ○ ○ 

Суцвіття ○ -* -*** ○ -* -** ○ ○ ○ 

Цвітіння (n=15) 

Листки +*** +*** +*** +** +*** +*** +*** +*** +*** 

Стебла ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Корені ○ ○ ○ ○ ○ +** ○ ○ ○ 

Суцвіття +* +* +* +* +* +*** ○ ○  

Плодоношення (n=15) 

Листки -** -* -* -** -* ○ -*** ○ ○ 

Стебла ○ ○ +* ○ +* ○ +** +* ○ 

Корені -* -* ○ ○ ○ ○ ○ -* ○ 

Суцвіття +*** +*** +*** +*** +*** +** +*** +** +*** 
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Таблиця Ж.5 

 Кореляційні зв’язки між вмістом танінів та відсотком гальмування 

ростових процесів біотестів ВРВ вегетативних і генеративних органів  

рослин роду Pyrethrum 
 

Орган Біотест 

Корінці пшениці Колеоптилі пшениці Корінці крес-салату 

1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 

Сукупно по періоду дослідження (4 фази) (n=60, 45) 

Листки +** ○ ○ ○ -* ○ ○ ○ ○ 

Стебла ○ ○ ○ +** +* ○ ○ ○ ○ 

Корені -*** -*** -*** -*** -** -* ○ -** ○ 

Суцвіття ○ ○ ○ ○ ○ -** -* ○ ○ 

Початок вегетації (n=15) 

Листки +** +* +** ○ ○ ○ +*** ○ +** 

Стебла +** ○ ○ ○ ○ ○ +** +* +* 

Корені ○ ○ ○ -* -* ○ ○ ○ ○ 

Бутонізація (n=15) 

Листки ○ ○ -* ○ -* ○ ○ ○ ○ 

Стебла ○ +* +* +*** ○ -* -** ○ ○ 

Корені -* ○ -*** -* ○ +* ○ ○ ○ 

Суцвіття +* ○ +* +* ○ +* ○ ○ ○ 

Цвітіння (n=15) 

Листки ○ ○ ○ ○ +* ○ ○ ○ ○ 

Стебла -*** ○ ○ ○ +* ○ ○ ○ ○ 

Корені ○ ○ ○ ○ ○ -*** +* +** ○ 

Суцвіття +** +*** +*** +** +** +** +** +** +*** 

Плодоношення (n=15) 

Листки ○ -* -* -* -* -* ○ -* ○ 

Стебла ○ ○ ○ +** +* ○ -* ○ ○ 

Корені ○ ○ ○ ○ ○ -*** -* -** -** 

Суцвіття ○ ○ ○ ○ +* +* +* ○ ○ 
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Таблиця Ж.6  

Кореляційні зв’язки між вмістом танінів та відсотком гальмування ростових 

процесів біотестів СРВ вегетативних і генеративних органів  

рослин роду Pyrethrum 
 

Орган Біотест 

Корінці пшениці Колеоптилі пшениці Корінці крес-салату 

1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 

Сукупно по періоду дослідження (4 фази) (n=60, 45) 

Листки +*** ○ ○ +** -** -* ○ -* -** 

Стебла ○ ○ ○ -*** ○ ○ ○ ○ ○ 

Корені ○ -** ○ ○ ○ ○ ○ -* -** 

Суцвіття ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Початок вегетації (n=15) 

Листки +*** ○ -* ○ ○ -** ○ ○ ○ 

Стебла +** ○ ○ ○ ○ ○ +*** +*** +* 

Корені ○ -*** -*** ○ -** +** ○ -* ○ 

Бутонізація (n=15) 

Листки +** ○ ○ ○ -** -** ○ ○ ○ 

Стебла +* +** +* +* +** +* ○ +** +* 

Корені ○ ○ ○ +* +* +* ○ ○ ○ 

Суцвіття ○ ○ ○ +* ○ ○ ○ ○ ○ 

Цвітіння (n=15) 

Листки ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Стебла ○ ○ ○ ○ ○ -* ○ ○ ○ 

Корені ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Суцвіття +*** +** +** +** +* ○ +** +*** +*** 

Плодоношення (n=15) 

Листки ○ -* ○ ○ ○ ○ -** -*** -*** 

Стебла ○ ○ ○ +* +* +* ○ ○ ○ 

Корені -* -* -* ○ ○ -*** -** -*** -** 

Суцвіття +* +* ○ +** +* +* +* ○ +* 
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Таблиця Ж.7 

Кореляційні зв’язки між вмістом біофлавоноїдів та відсотком гальмування 

ростових процесів біотестів ВРВ  вегетативних і генеративних органів  

рослин роду Pyrethrum 
 

Орган Біотест 

Корінці пшениці Колеоптилі пшениці Корінці крес-салату 

1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 

Сукупно по періоду дослідження (4 фази) (n=45, 60) 

Листки +** ○ ○ ○ -* ○ +* ○ ○ 

Стебла +** ○ ○ +** ○ ○ ○ ○ ○ 

Корені ○ -* -** ○ -* -* ○ ○ ○ 

Суцвіття -** -** -** -** -* -*** -* ○ ○ 

Початок вегетації (n=15) 

Листки +*** +*** +* ○ ○ ○ +*** ○ ○ 

Стебла +** ○ ○ +** ○ +** +*** +*** +** 

Корені +*** +** +*** +** +** +*** ○ ○ ○ 

Бутонізація (n=15) 

Листки +* ○ ○ ○ ○ ○ +* +** +* 

Стебла ○ ○ ○ ○ ○ ○ +** ○ ○ 

Корені ○ ○ ○ ○ ○ ○ +* ○ ○ 

Суцвіття +* ○ ○ ○ ○ ○ +** * ○ 

Цвітіння (n=15) 

Листки -** ○ +** -* ○ ○ ○ ○ ○ 

Стебла ○ ○ ○ ○ ○ +** ○ +* ** 

Корені ○ ○ -* ○ -*** -*** ○ +* ○ 

Суцвіття ○ +** ○ +** +* ○ +* ○ +** 

Плодоношення (n=15) 

Листки ○ ○ ○ ○ ○ ○ -** ○ ○ 

Стебла ○ ○ ○ ○ ○ +* ○ ○ ○ 

Корені ○ ○ ○ +* ○ ○ -* -** ○ 

Суцвіття -* ○ ○ -* ○ ○ ○ ○ ○ 
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Таблиця Ж.8 

Кореляційні зв’язки між вмістом біофлавоноїдів та відсотком гальмування 

ростових процесів біотестів СРВ  вегетативних і генеративних органів  

рослин роду Pyrethrum 
 

Орган Біотест 

Корінці пшениці Колеоптилі пшениці Корінці крес-салату 

1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 

Сукупно по періоду дослідження (4 фази) (n=45, 60) 

Листки +* ○ -** +* -** -* ○ ○ -* 

Стебла ○ -*** -** +* ○ ○ ○ -* -** 

Корені ○ -** ○ ○ ○ ○ ○ ○ -** 

Суцвіття ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Початок вегетації (n=15) 

Листки +** ○ ○ ○ ○ -* +* ○ -* 

Стебла ○ ○ -*** ○ ○ -*** ○ ○ ○ 

Корені +*** ○ ○ ○ ○ ○ +*** +* ○ 

Бутонізація (n=15) 

Листки +* ○ ○ ○ ○ ○ +*** +* ○ 

Стебла ○ ○ ○ ○ ○ ○ +** ○ ○ 

Корені ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -* 

Суцвіття +** ○ ○ +* ○ ○ +** +** +*** 

Цвітіння (n=15) 

Листки +*** +*** +** +* +** +*** +*** +*** +*** 

Стебла ○ +** +*** +** +** +* +*** +** +** 

Корені ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ +* ○ 

Суцвіття +** +* +* +* ○ +* +* +** +*** 

Плодоношення (n=15) 

Листки +** +* +** ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Стебла +*** ○ -* ○ -*** ○ -* -*** -*** 

Корені -*** -** ○ -** ○ ○ ○ -* ○ 

Суцвіття ○ ○ -* ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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Таблиця Ж.9  

Кореляційні зв’язки між вмістом ФС та відсотком гальмування ростових 

процесів біотестів ВРВ і СРВ насіння рослин роду Pyrethrum 
 

Насіння Біотест 

Корінці пшениці Колеоптилі пшениці Корінці крес-салату 

1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 

Сумарна кількість ФС (n=12)
1
 

ВРВ -* ○ +*** -*** ○ ○ -*** -* -** 

СРВ ○ ○ ○ -* -** -*** ○ ○ ○ 

Флавоноїди (n=15) 

ВРВ ○ ○ +* ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

СРВ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Таніни (n=15) 

ВРВ +* ○ ○ +** +* +* +* ○ ○ 

СРВ +* ○ ○ +* +* +*** +* ○ ○ 

Біофлавоноїди (n=12)
1 

ВРВ ○ ○ +* +* +** +*** +* ○ ○ 

СРВ ○ ○ ○ ○ +* ○ +* ○ ○ 

Примітка: 
1
 – наведені дані лише щодо насіння 4 сортів піретруму дівочого. 

 

 

 

Таблиця Ж.10 

Кореляційні зв’язки між вмістом ФС та відсотком гальмування ростових 

процесів біотестів ВРВ і СРВ надземних решток рослин роду Pyrethrum 
 

Надзем-

ний 

опад 

Біотест 

Корінці пшениці Колеоптилі пшениці Корінці крес-салату 

1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 

Сумарна кількість ФС (n=15) 

ВРВ +*** +* +* +*** +* +* +*** ○ ○ 

СРВ +** +** +*** +* +* +** +** ○ +* 

Флавоноїди (n=15) 

ВРВ +** +** +** +*** +** +* +* ○ ○ 

СРВ +*** +* +** +** +*** +*** ○ ○ ○ 

Таніни (n=15) 

ВРВ +** +** +** +** +* +* +* ○ ○ 

СРВ +* ○ +* +*** +* +* +* ○ ○ 

Біофлавоноїди (n=15) 

ВРВ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

СРВ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -** -* 
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Таблиця Ж.11 

Кореляційні зв’язки між вмістом ФС та відсотком гальмування ростових 

процесів біотестів ВРВ і СРВ кореневих решток рослин роду Pyrethrum 
 

Корене-

вий 

опад 

Біотест 

Корінці пшениці Колеоптилі пшениці Корінці крес-салату 

1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 

Сумарна кількість ФС (n=15) 

ВРВ ○ ○ ○ +* +* ○ ○ ○ +* 

СРВ ○ ○ ○ ○ +* +*** ○ -* ○ 

Флавоноїди (n=15) 

ВРВ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

СРВ ○ ○ ○ ○ +*** +** ○ ○ ○ 

Таніни (n=15) 

ВРВ ○ ○ -** ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

СРВ +* ○ +*** +** +*** +** ○ ○ ○ 

Біофлавоноїди (n=15) 

ВРВ -* -** ○ -** -* +** -*** ○ ○ 

СРВ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

 

Таблиця Ж.12 

Кореляційні зв’язки між вмістом окремих класів ФС 

 у вегетативних і генеративних органах рослин роду Pyrethrum 
 

Фаза росту та розвитку Органи рослин 

Листки Стебла Корені Суцвіття 

ФС-флавоноїди 

Онтогенез (n=60, 45) +*** ○ -*** ○ 

Початок вегетації (n=15) ○ ○ -*** - 

Бутонізація (n=15) +* +** -*** ○ 

Цвітіння (n=15) ○ ○ -*** +* 

Плодоношення (n=15) +** +*** -*** ○ 

ФС-ДР 

Онтогенез (n=60, 45) ○ ○ -*** ○ 

Початок вегетації (n=15) ○ ○ ○ - 

Бутонізація (n=15) +* ○ ○ ○ 

Цвітіння (n=15) ○ ○ +** ○ 

Плодоношення (n=15) ○ +* -*** ○ 

Флавоноїди-ДР 

Онтогенез (n=60, 45) +*** +*** +* +*** 

Початок вегетації (n=15) +*** +** ○ - 

Бутонізація (n=15) ○ ○ ○ +* 

Цвітіння (n=15) ○ +* -*** ○ 

Плодоношення (n=15) ○ +*** +** +** 
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Таблиця Ж.13 

Кореляційні зв’язки між вмістом ОК та відсотком гальмування ростових 

процесів біотестів ВРВ вегетативних і генеративних органів  

рослин роду Pyrethrum 
 

Орган 

Біотест 

Корінці пшениці Колеоптилі пшениці Корінці крес-салату 

1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 

Сукупно по періоду дослідження (4 фази) (n=45, 60) 

Листки -** ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Стебла ○ +* ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Корені +** +** +*** +** +* +* ○ +* ○ 

Суцвіття +* +* +* +* ○ +** +** ○ ○ 

Початок вегетації (n=15) 

Листки ○ ○ ○ ○ -* ○ ○ ○ ○ 

Стебла ○ ○ ○ ○ ○ ○ +* +** +* 

Корені ○ ○ ○ ○ ○ ○ -*** -* -*** 

Бутонізація (n=15) 

Листки ○ ○ ○ ○ -* ○ -*** -* ○ 

Стебла ○ ○ ○ +* ○ ○ ○ ○ +* 

Корені ○ ○ -* ○ ○ +* ○ ○ -* 

Суцвіття -* ○ ○ ○ ○ ○ -** -* ○ 

Цвітіння (n=15) 

Листки +*** ○ -** ○ -* -* +* ○ ○ 

Стебла ○ +* ○ ○ ○ ○ +*** ○ ○ 

Корені +* ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -*** 

Суцвіття ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Плодоношення (n=15) 

Листки ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Стебла ○ ○ ○ ○ -* -** ○ ○ ○ 

Корені ○ ○ ○ -* ○ +*** ○ +*** +* 

Суцвіття ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -* -* 
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Таблиця Ж.14 

Кореляційні зв’язки між вмістом ОК та відсотком гальмування ростових 

процесів біотестів СРВ вегетативних і генеративних органів  

рослин роду Pyrethrum 
 

Орган 

Біотест 

Корінці пшениці Колеоптилі пшениці Корінці крес-салату 

1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 

Сукупно по періоду дослідження (4 фази) (n=45, 60) 

Листки -* ○ +* -** ○ ○ ○ ○ ○ 

Стебла ○ +** ○ -** ○ ○ ○ ○ +** 

Корені ○ +*** ○ ○ ○ ○ ○ +* +** 

Суцвіття +** +** +** +* +* ○ +** ○ ○ 

Початок вегетації (n=15) 

Листки +* -** -*** ○ -** -*** ○ ○ ○ 

Стебла ○ ○ ○ ○ ○ -* ○ ○ ○ 

Корені ○ ○ ○ ○ ○ -** ○ +* ○ 

Бутонізація (n=15) 

Листки ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Стебла +* ○ ○ ○ ○ ○ +* ○ ○ 

Корені ○ ○ ○ ○ +* +*** -** ○ ○ 

Суцвіття -*** ○ ○ -* ○ ○ -*** -*** -** 

Цвітіння (n=15) 

Листки -*** -*** -*** -* -*** -*** -*** -*** -*** 

Стебла ○ ○ ○ ○ ○ -** -** -** -* 

Корені ○ ○ ○ ○ ○ ○ +** ○ ○ 

Суцвіття ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Плодоношення (n=15) 

Листки ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Стебла -*** ○ ○ ○ +*** ○ +** +*** +*** 

Корені ○ +* ○ ○ ○ +** +** +*** ○ 

Суцвіття ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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Таблиця Ж.15 

Кореляційні зв’язки між вмістом АК та відсотком гальмування ростових 

процесів біотестів ВРВ  вегетативних і генеративних органів  

рослин роду Pyrethrum 
 

Орган Біотест 

Корінці пшениці Колеоптилі пшениці Корінці крес-салату 

1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 

Сукупно по періоду дослідження (4 фази) (n=45, 60) 

Листки +** ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Стебла +*** +*** +** +*** +*** ○ +* +** ○ 

Корені +*** ○ ○ +* ○ ○ +*** +* ○ 

Суцвіття ○ ○ -* ○ ○ -*** -* ○ ○ 

Початок вегетації (n=15) 

Листки ○ +* ○ +* +* ○ +** +* ○ 

Стебла -*** ○ ○ -* ○ ○ -*** -*** -*** 

Корені +*** +*** +*** +*** +** +*** ○ ○ ○ 

Бутонізація (n=15) 

Листки ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ +*** +*** 

Стебла ○ +* +* +*** ○ -* ○ ○ ○ 

Корені ○ ○ -* ○ ○ ○ +** ○ ○ 

Суцвіття +* ○ ○ ○ ○ ○ +* +* ○ 

Цвітіння (n=15) 

Листки -** ○ +*** -** +* ○ ○ ○ ○ 

Стебла ○ +* +*** ○ +*** ○ ○ +*** +*** 

Корені +** +*** +** +*** ○ ○ +** +* ○ 

Суцвіття ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Плодоношення (n=15) 

Листки ○ ○ ○ ○ ○ +* ○ ○ ○ 

Стебла ○ ○ ○ ○ -* -* ○ ○ ○ 

Корені ○ ○ ○ ○ ○ +*** ○ +** +** 

Суцвіття +*** +*** +** +*** +* +** +*** ○ ○ 
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Таблиця Ж.16 

Кореляційні зв’язки між вмістом АК та відсотком гальмування ростових 

процесів біотестів СРВ  вегетативних і генеративних органів  

рослин роду Pyrethrum 
 

Орган Біотест 

Корінці пшениці Колеоптилі пшениці Корінці крес-салату 

1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 

Сукупно по періоду дослідження (4 фази) (n=45, 60) 

Листки +** ○ -** +* ○ ○ +* ○ ○ 

Стебла -* ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Корені +** ○ ○ ○ ○ -* +*** ○ ○ 

Суцвіття ○ -* ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Початок вегетації (n=15) 

Листки ○ ○ ○ ○ ○ ○ +** ○ ○ 

Стебла ○ ○ ○ ○ ○ +** ○ ○ ○ 

Корені +*** ○ ○ ○ ○ ○ +*** +*** ○ 

Бутонізація (n=15) 

Листки ○ ○ +* +* ○ ○ ○ +*** +* 

Стебла +*** +** +** +*** +** +** ○ +*** +*** 

Корені +*** +* ○ +** ○ ○ ○ ○ ○ 

Суцвіття +*** ○ ○ +* ○ ○ +*** +** ○ 

Цвітіння (n=15) 

Листки +*** +*** +** +* +** +*** +*** +*** +*** 

Стебла ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Корені ○ ○ ○ ○ ○ ○ +* ○ ○ 

Суцвіття ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ +** 

Плодоношення (n=15) 

Листки +** +** ○ +** ○ ○ +*** +* +* 

Стебла -** ○ ○ ○ +* ○ +** +** +*** 

Корені ○ +* ○ ○ ○ +** +*** +*** ○ 

Суцвіття +*** +*** +*** +*** +*** +* +*** ○ +** 
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Таблиця Ж.17 

Кореляційні зв’язки між вмістом ОК та відсотком гальмування ростових 

процесів біотестів ВРВ і СРВ  насіння рослин роду Pyrethrum 
 

Насіння Біотест 

Корінці пшениці Колеоптилі пшениці Корінці крес-салату 

1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 

Фаза плодоношення (n=15) 

ВРВ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

СРВ ○ ○ +** ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

 

Таблиця Ж.18 

Кореляційні зв’язки між вмістом ОК та відсотком гальмування  

ростових процесів біотестів ВРВ і СРВ пожнивно-кореневого опаду  

рослин роду Pyrethrum 
 

Опад Біотест 

Корінці пшениці Колеоптилі пшениці Корінці крес-салату 

1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 1:10 1:50 1:100 

Надземна маса (n=15) 

ВРВ +*** +*** +** +*** +** +*** +** ○ +* 

СРВ +** ○ +** +** +* ○ +*** ○ ○ 

Підземна маса (n=15) 

ВРВ ○ ○ +*** -* -** ○ ○ ○ ○ 

СРВ -* ○ -*** -** -* -*** ○ ○ -* 
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ДОДАТОК З 

Таблиця З.1 

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

суцвіттях рослин видів роду Pyrethrum (фаза росту та розвитку – цвітіння) 
 

БАР Макроелемент 

Ca K Na Mg Fe 

Листки (n=15) 

ЕО ○ ○ ○ ○ -* 

ФС +* ○ ○ ○ -* 

Флавоноїди ○ ○ ○ ○ ○ 

ДР ○ ○ ○ +* -** 

Вітаміни групи С ○ ○ ○ ○ ○ 

Вітаміни групи Р ○ ○ ○ ○ ○ 

ОК ○ ○ ○ ○ ○ 

Суцвіття (n=15) 

ЕО -** ○ +*** ○ -** 

ФС -*** ○ ○ -** -** 

Флавоноїди -* ○ +* ○ -** 

ДР -* ○ ○ ○ -* 

Вітаміни групи С ○ -*** ○ ○ ○ 

Вітаміни групи Р ○ -* +** ○ -** 

ОК ○ ○ -** ○ ○ 

БАР Мікроелемент 

Zn Cu Mn Co Ni Pb Cd 

Листки (n=15) 

ЕО ○ -** ○ ○ -* -* -* 

ФС ○ ○ ○ ○ -** -** -** 

Флавоноїди ○ -** ○ ○ ○ ○ ○ 

ДР ○ -* -* -* -*** -*** -* 

Вітаміни групи С -*** -*** ○ ○ ○ ○ ○ 

Вітаміни групи Р -** -** ○ ○ ○ ○ ○ 

ОК ○ +* ○ ○ ○ ○ ○ 

Суцвіття (n=15) 

ЕО -* +* ○ -* -* -*** ○ 

ФС -** +** -** ○ -** -** -** 

Флавоноїди -* ○ ○ -*** ○ -*** ○ 

ДР -*** ○ ○ ○ -*** ○ -* 

Вітаміни групи С ○ ○ +* -* ○ ○ ○ 

Вітаміни групи Р -** ○ ○ -* -** -** ○ 

ОК ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

Примітка (тут і надалі): „+” – прямий зв'язок; „-” – непрямий зв'язок; „○” – достовірного 

зв’язку не виявлено; * – рівень значущості Р≤0,1;  ** – Р≤0,05; *** – Р≤0,01.  
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Таблиця З.2 

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 -*** ○ ○ ○ ○ ○ -** ○ -** ○ ○ +*** 
 


