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Вступ
Вміст макро- і мікроелементів для рослин має велике значення. 

Елементи входять до складу найважливіших ферментів, вітамінів 
і гормонів та опосередковано регулюють основні функції рослин-
них організмів. Під їх впливом рослини стають більш стійкими до 
несприятливих умов навколишнього середовища, пошкодження 
хворобами та шкідниками [5]. В організмі людини мінеральні ре-
човини є життєво необхідни ми. Вони беруть участь у реак ціях об-
міну речовин, в процесах сек реції, кровотворення, згортання крові, 
всмоктування речовин в шлунково-кишковому тракті та виведен ні 
з організму метаболітів, забезпечують постійність кислотно-луж-
ного балансу [7]. Кальцій грає важливу роль у роботі м’язів, нервової 
провідності, регуляції активності ферментів та гормонів, приймає 
участь у процесах згортання крові та мінералізації кісткової тка-
нини. Магній є регулятором біохімічних і фізіологічних процесів, 
оскільки бере участь в енергетичному, пластичному й електроліт-
ному обміні. Магній є антагоністом кальцію, тому він усуває спазм 
гладкої мускулатури, при дефіциті магнію виникає стан гіперзбуд-
ливості, депресії, порушується робота серцевого м’язу. Калій бере 
участь у процесі здійснення й передачі нервових імпульсів, поліп-
шує постачання мозку киснем та скорочення скелетних м’язів, змен-
шує артеріальний тиск і алергійні реакції. Залізо приймає участь у 
процесах кровотворення та у підтримці імунітету. Цинк є складо-
вою частиною більш 80 ферментів в організмі людини, він необхід-
ний для утворення еритроцитів та інших елементів крові [2].

Мінеральні речовини, джерелом яких є рослинна сировина, 
впливають на фармакологічну активність лікарських рослинних 
препаратів [4].

Однією з перспективних лікарських рослин, є соняшник одно-
річний [1, 10, 15], насіння якого використовується в харчовій про-

мисловості для одержання соняшникової олії, з стебел соняшника 
одержують папір, з золи – поташ, який застосовують у миловарін-
ні та як калійне добриво [12, 13]. Кошики соняшника використо-
вуються у промисловості, як джерело високоякісного пектину [12]. 
Співробітниками Національного медичного університету ім. О.О. 
Богомольця вивчався мінеральний склад коренів соняшника одно-
річного в порівнянні з бульбами соняшника бульбистого. Згідно 
цих даних у найбільшої кількості у підземної частині соняшника 
однорічного накопичувалися калій, кальцій та сірка [13].    

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами: 
робота була виконана відповідно до планів науково-дослідних 
робіт Національного фармацевтичного університету з проблеми 
«Фармакогностичне вивчення біологічно активних речовин, ство-
рення лікарських засобів рослинного походження» (№ державної 
реєстрації 0103U000476).

Метою роботи було вивчення динаміки накопичення елементів 
у кошиках соняшника однорічного протягом вегетаційного періоду. 

Матеріали та методи дослідження
Для дослідження кошики соняшника однорічного заготовляли 

з початку цвітіння (червень) до масового плодоношення (липень) 
у 2013 році у Харківській області. Елементний аналіз сировини ви-
вчали за допомогою атомно-емісійного спектрометричного методу 
із фотографічною реєстрацією на приладі ДФС-8 з трилінзовою 
системою освітлення щілини та дифракційною решіткою 600 штр/
мм. Градуювальні графіки в інтервалі вимірюваних концентрацій 
елементів будували за допомогою стандартних проб розчинів со-
лей металів. Проби випаровували з кратерів графітових електродів 
у розряді дуги змінного струму силою 16 А при експозиції 60 с, як 
джерело збудження спектрів використовували  ІВС-28. Фотометру-
вали лінії спектрів при довжині хвилі від 240 до 347 нм у порівнянні 
з державними зразками суміші мінеральних елементів за допомо-
гою мікрофотометра МФ-4 [9].

Отримані результати та їх обговорення
При проведенні вивчення динаміки накопичення елементів у 

кошиках соняшника однорічного встановлено, що макроелемен-
ти накопичувалися у наступному ряду К>Са>Мg>P>Si>Na (рис. 
1). Вміст калію у період, починаючи з бутонізації і до масового цві-
тіння, був максимальним и складав 2550 мг/100г. З початку пло-
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доношення до масового плодоношення його вміст зменшувався 
незначно та складав 2190 мг/100г та 2100 мг/100г відповідно. Ка-
лій зберігає й утримує воду у рослинах, підсилює утворення цукрів 
та їхнє пересування по тканинах [11], що може обумовлювати його 
максимальний вміст у період цвітіння. Кальцій містився у значної 
кількості, починаючі з періоду бутонізації і до масового цвітіння, 
а у період плодоношення вміст кальцію зменшувався (див. рис. 1). 

Рис. 1. Динаміка накопичення макроелементів у кошиках соняшника од-
норічного.

Кальцій стимулює зростання рослини й розвиток кореневої 
системи, підсилює обмін речовин, активує ферменти, входить до 
складу солей пектинових кислот, що зв’язують рослинні клітини, а 
також стабілізує структуру біологічних мембран [11]. Магній акти-
вує ферментативні процеси та сприяє утворенню хлорофілу [14]. У 
максимальній кількості вміст цього елементу приходився на період 
початку цвітіння – 510 мг/100 г, а у мінімальній на період масового 
цвітіння – 380 мг/100 г. Фосфор – елемент АТФ, АДФ, що активізує 
зростання кореневої системи й закладення генеративних органів 
[11]. Це може пояснювати його значний вміст у період бутонізації 
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та початку цвітіння (205 та 210 мг/100 г). Натрій і кремній у сирови-
ні накопичувалися у найменшій кількості. Вміст натрію коливався 
у межах 60 – 105 мг/100мг, а кремнію 42 – 245мг/100 г.

Рис. 2. Динаміка накопичення мікроелементів у кошиках соняшника од-
норічного.
Примітка. Вміст важких металів (мг/100г) Мo<0,03, Со<0,03, Cd<0,01, 
As<0,01, Hg<0,01 та Pb<0,03.

Мікроелементи накопичувались у кошиках соняшника одноріч-
ного у наступному порядку Al>Fe>Mn>Zn>Sr>Cu>Ni (див. рис. 2). 
Цинк необхідний для утворення дихальних ферментів, вітамінів, 
вуглеводів та білків. При нестачі цинку синтезується менше саха-
рози й крохмалю, зменшується вміст ауксину, що приводить до за-
тримки росту рослини. Він підсилює зростання кореневої системи, 
позитивно впливає на засухостійкість рослин і має велике значен-
ня для процесів плодоносіння [11]. Вміст цинку був максимальним 
у період бутонізації та склав 8,2 мг/100г, але у період, починаючи 
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з початку цвітіння до масового плодоношення, його вміст  змен-
шився у 2 рази. Алюміній у максимальній кількості накопичувався 
також у період бутонізації  31 мг/100г, а у період початку цвітіння 
його вміст зменшився у 4,5 рази (7 мг/100г) і збільшився у кінці ве-
гетації до 10 мг/100 г. Марганець є каталізатором процесів дихання 
рослин, бере участь у процесах фотосинтезу [11]. Вміст марганцю у 
період бутонізації склав 4,1 мг/100 г, а у період початку цвітіння збіль-
шився у 2,2 рази (9 мг/100 г). У період масового цвітіння вміст марган-
цю зменшився у 4,5 рази (2,1 мг/100 г), але у період плодоношення 
знову збільшився до 7 мг/100 г. Мідь бере участь у синтезі хлорофі-
лу, антоціанів, залізопорфірінів, білків. При нестачі міді зменшується 
здатність рослин утримувати вологу [12]. Вміст міді був максимальним 
у період бутонізації (3,3 мг/100 г), у період початку плодоношення 
його вміст поступово зменшувався до 1,8 мг/100 г, а у період масового 
плодоношення вміст міді збільшився у 1,8 рази и склав 2,8 мг/100 г. 
Вміст важких металів знаходився в межах вимог гранично допустимих 
концентрацій для сировини та харчових продуктів [3, 4, 8].

Висновки
1. Вперше вивчено динаміку накопичення макро- та мікроеле-

ментів у кошиках соняшника однорічного у залежності від фази 
вегетації.

2. З макроелементів у найбільшій кількості у кошиках накопи-
чувались калій, кальцій і магній. Вміст калію та кальцію був мак-
симальним у період цвітіння. Це дає можливість припускати  по-
зитивну дію кошиків соняшника однорічного на м’язові тканини, 
зокрема, на серцевий м’яз, на нервову провідність, на постачання 
мозку киснем, перспективність їх використання як гіпотензивних 
та протиалергічних засобів. 

3. З мікроелементів у кошиках соняшника однорічного у най-
більшій кількості накопичувались алюміній, залізо, марганець, 
цинк. Це дає можливість припускати позитивну дію кошиків со-
няшника однорічного на процеси кровотворення. Вміст цинку, 
алюмінію, заліза та міді був максимальним у період бутонізації, а 
вміст марганцю – початку цвітіння.

4. Вміст важких металів знаходиться в межах вимог гранично до-
пустимих концентрацій для сировини та харчових продуктів. 

5. Отримані результати будуть використані при стандартизації 
лікарської рослинної сировини та розробки субстанції з певною 
фармакологічною дією.
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у кошиках соняшника однорічного у найбільшій кількості накопичувались 
алюміній, залізо, марганець, цинк. Вміст цинку, алюмінію, заліза та міді був 
максимальним у період бутонізації, а вміст марганцю – початку цвітіння. Вміст 
важких металів знаходився в межах вимог гранично допустимих концентрацій 
для сировини та харчових продуктів.

Ключові слова: соняшник однорічний, мінеральні речовини, макроеле-
менті, мікроелементі.

Резюме
Соколова О.А. Изучение динамики накопления элементов в корзинках подсол-

нечника однолетнего.
Впервые изучена динамика накопления макро- и микроэлементов в кор-

зинках подсолнечника однолетнего в зависимости от фазы вегетации. Из 
макроэлементов в наибольшем количестве в корзинках накапливались калий, 
кальций и магний. Содержание калия и кальция был максимальным в пери-
од цветения. Из микроэлементов в корзинках подсолнечника однолетнего в 
наибольшем количестве накапливались алюминий, железо, марганец, цинк. 
Содержание цинка, алюминия, железа и меди был максимальным в период бу-
тонизации, а содержание марганца – начала цветения. Содержание тяжелых 
металлов находилось в пределах требований предельно допустимых концен-
траций для сырья и пищевых продуктов.

Ключевые слова: подсолнечник однолетний, минеральные вещества, 
макроэлементы, микроэлементы.

Summary
Sokolova O. The studying of accumulating dynamics of elements in anthodiums of 

annual sunfl ower.
For the fi rst time the accumulating dynamics of macro- and microelements in 

anthodiums of annual sunfl ower depending on the phase of growth. Of macroele-
ments in the largest amount in anthodiums accumulated potassium, calcium and 
magnesium. Potassium and calcium content was the highest in the period of blos-
soming. Of microelements in anthodiums of annual sunfl ower in the largest amount 
accumulated aluminum, iron , manganese and zinc. The content of zinc, aluminum, 
iron and copper was the highest during budding and manganese content - the be-
ginning of blossoming. The heavy metal content is within the requirements of maxi-
mum allowable concentrations for raw materials and foodstuffs. 

Key words: sunfl ower annual, minerals, macroelements, microelements. 
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