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Вступ
Макро- і мікроелементи, які рослини поглинають з ґрунту  та 

акумулюють, грають цілком певну біохімічну та фізіологічну роль, 
відповідають за синтез тих або інших речовин. Елементи входять 
до складу найважливіших ферментів, вітамінів і гормонів. Під їх 
впливом рослини стають більш стійкими до несприятливих умов 
навколишнього середовища, пошкодженню хворобами та шкідни-
ками [1]. В організмі людини мінеральні речовини беруть участь у 
реак ціях обміну речовин, в процесах згортання крові, всмоктуван-
ня речовин в шлунково-кишковому тракті, кровотворення, забез-
печують постійність кислотно-луж ного балансу [3, 6].

Препарати рослинного походження містять мінеральні речови-
ни, впливають на їх фармакологічну активність [6].

Однією з перспективних лікарських рослин є соняшник одно-
річний [2, 8, 12, 13], насіння якого використовується в харчовій про-
мисловості для одержання соняшникової олії, з стебел соняшника 
виготовляють папір, з золи – поташ, який застосовують у милова-
рінні та як калійне добриво [10, 11]. З кошиків соняшника у про-
мислових масштабах виробляють високоякісний пектин [11].

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 листках соняшника однорічного протягом вегетаційного періоду. 

Матеріали та методи дослідження
Для дослідження листки соняшника однорічного заготовляли з 

початку цвітіння (червень) до масового плодоношення (липень) у 2013 
році у Харківській області. Елементний аналіз сировини вивчали за 

допомогою атомно-емісійного спектрометричного методу із фотогра-
фічною реєстрацією на приладі ДФС-8 з трилінзовою системою освіт-
лення щілини та дифракційною решіткою 600 штр/мм. Градуюваль-
ні графіки в інтервалі вимірюваних концентрацій елементів будували 
за допомогою стандартних проб розчинів солей металів. Проби випа-
ровували з кратерів графітових електродів у розряді дуги змінного 
струму силою 16 А при експозиції 60 с, як джерело збудження спектрів 
використовували  ІВС-28. Фотометрували лінії спектрів при довжині 
хвилі від 240 до 347 нм у порівнянні з державними зразками суміші 
мінеральних елементів за допомогою мікрофотометра МФ-4 [7].

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

листках соняшника однорічного встановлено, що макроелементи 
накопичувалися у наступному ряду К>Са>Si>Мg>P>Na (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка накопичення макроелементів у листках соняшника одно-
річного.

Вміст калію у період початку цвітіння та у період масового плодо-
ношення був майже однаковий (3340 мг/100 г та 3060 мг/100 г відповід-
но), максимальне значення вмісту було у період масового цвітіння 4830 
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мг/100 г. Максимальний вміст калію у листках у період цвітіння може 
обумовлюватись тим, що він сприяє утримуванню води у рослинах, 
утворенню цукрів та їх пересування по тканинах [1]. Кальцій у період 
початку цвітіння та початку плодоношення також містився у однако-
вої кількості, у період масового цвітіння його вміст був найвищим 1610 
мг/100 г. Кальцій стабілізує структуру біологічних мембран, активує 
ферменти, тім самим підсилює обмін речовин та стимулює зростання 
рослини й розвиток кореневої системи [9]. У значній кількості у листках 
соняшника однорічного міститься кремній. Цей елемент накопичуєть-
ся у епідермісу, підвищує стійкість рослини к стресам та хворобам, змен-
шує випар вологи з поверхні листків. Вміст кремнію перебував на рівні 
1170 мг/100 г протягом періоду цвітіння, а на початку плодоношення 
його вміст зменшувався, а у період масового плодоношення знову зрос-
тав до 1070 мг/100 г. Вміст магнію коливається приблизно на одному 
рівні протягом усього вегетаційного періоду, оскільки магній активує 
ферментативні процеси та сприяє утворенню хлорофілу [1]. Натрій і 
фосфор у сировині накопичувалися у найменшій кількості. Вміст на-
трію коливався у межах 30 – 160 мг/100 мг, а фосфору 240 – 305 мг/100 г.

Рис. 2. Динаміка накопичення мікроелементів у листках 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.
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Мікроелементи накопичувались у листках соняшника однорічного 
у наступному порядку Fe>Al>Mn>Sr>Zn>Cu (див. рис. 2). Максималь-
ний вміст заліза було приходився на період бутонізації та масового цві-
тіння (119 мг/100 г та 48 мг/100 г відповідно). Це можна пояснити тим, 
що залізо входить до складу ферментів, які беруть участь у створенні 
хлорофілу і максимальний його зміст припадає на період активного 
наростання зеленої маси рослини. Вміст алюмінію був найбільшим у 
період масового цвітіння 48 мг/100 г. Марганець є каталізатором про-
цесів дихання рослин, приймає участь у процесах фотосинтезу [1]. 
Максимальний вміст цього елементу спостерігали у період бутоніза-
ції та плодоношення (14 та 15 мг/100г відповідно). бутонізації склав 14 
мг/100 г, а у період цвітіння зменшився до 8 мг/100 г), а у період пло-
доношення знову збільшився до 15 мг/100 г. Цинк підсилює зростання 
кореневої системи, позитивно впливає на засухостійкість рослин та має 
велике значення для процесів плодоносіння [9]. Нестача цього елемен-
ту у рослині приводить до затримки росту. Максимальний вміст цин-
ку був у період масового цвітіння (16 мг/100 г), у період бутонізації (7 
мг/100 г). Мідь бере участь у синтезі хлорофілу, антоціанів, залізопор-
фірінів, білків. При нестачі міді зменшується здатність рослин утриму-
вати вологу [1]. Вміст цього елементу коливався у межах 1-3 мг/100 г. 
Вміст важких металів знаходився в межах вимог гранично допустимих 
концентрацій для сировини та харчових продуктів [4, 5].

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

тів у листках соняшника однорічного у залежності від фази вегетації.
2. З макроелементів у найбільшій кількості у листках накопичували-

ся калій, кальцій і кремній, їх вміст був максимальним у період цвітіння. 
3. З мікроелементів у листках соняшника однорічного у найбіль-

шій кількості накопичувалися залізо, алюміній, марганець. Вміст залі-
за був максимальним у період бутонізації, цинку, алюмінію та міді - у 
період масового цвітіння, а вміст марганцю – початку плодоношення. 

4. Отримані результати будуть використані при стандартизації 
лікарської рослинної сировини та розробки субстанції з очікуваною 
фармакологічною дією, а саме протиалергічну, гіпотензівну, кардіо-
тонічну, кроветворну та позитивну дію на нервову провідність.
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Резюме
Cоколова О.О., Гонтова Т.М.  Вивчення динаміки накопичення елементів у 

листках соняшника однорічного.
Вперше вивчено динаміку накопичення макро- та мікроелементів у лист-

ках соняшника однорічного у залежності від фази вегетації. З макроелементів 
у найбільшій кількості у листках накопичувались калій, кальцій і кремній, їх 
вміст був максимальним у період цвітіння. З мікроелементів у листках соняш-
ника однорічного у найбільшій кількості накопичувались залізо, алюміній, 
марганець. Вміст заліза був максимальним у період бутонізації, цинку, алюмі-
нію та міді - у період масового цвітіння, а вміст марганцю – початку плодоно-
шення. 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., Гонтовая Т.Н. Изучение динамики накопления элементов в ли-

стьях подсолнечника однолетнего.
Впервые изучена динамика накопления макро- и микроэлементов в ли-

стьях подсолнечника однолетнего в зависимости от фазы вегетации. Из 
макроэлементов в наибольшем количестве в листьях накапливались калий, 
кальций и кремний, их содержание было максимальным в период цветения. 
Из микроэлементов в корзинках подсолнечника однолетнего в наибольшем 
количестве накапливались железо, алюминий, марганец. Содержание желе-
за было максимальным в период бутонизации, цинка, алюминия, и меди – в 
период массового цветения, а содержание марганца – начала плодоношения. 
Содержание тяжелых металлов находилось в пределах требований предельно 
допустимых концентраций для сырья и пищевых продуктов.
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Summary
Sokolova O.О., Gontova T.N. The studying of accumulating dynamics of elements in 

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

in  leaves  of annual sunfl ower depending on the phase of growth. Among 
macroelements, potassium, calcium and silicon were being accumulated in the 
leaves in the greatest amount. Their content was maximal during the blossoming. 
Among microelements, iron, aluminum, manganese were being accumulated in the 
leaves of annual sunfl ower in the greatest amount. The content of iron was maximal 
in the budding period; the content of zinc, aluminium and copper was maximal 
during the period of mass blossoming and the content of manganese – during the 
fruitage beginning.The heavy metal content is within the requirements of maximum 
allowable concentrations for raw materials and foodstuffs.
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