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ІНТЕНСИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ У ЛИСТОВІЙ МАСІ ТА НАСІННІ 

РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ МІДІ В УМОВАХ ПОЛЬОВИХ СІВОЗМІН 

Разанова Алла Михайлівна,  
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Лікарські рослини є джерелом корисних речовин, які містять активні 

діючі речовини, що здатні за певних умов надавати живому організму 

лікувальні властивості. Саме до таких рослин відноситься розторопша 

плямиста, яка користується широким застосуванням в офіційній та народній 

медицині. Останнім часом підвищуються вимоги до якості лікарської сировини. 

Відомо, що розторопша плямиста має високу інтенсивність накопичення різних 

токсикантів, зокрема важких металів.  

Доведено, що надлишок міді в організмі людини викликає низку 

захворювань та запальні процеси. Виходячи з цього виникає необхідність у 

вивченні інтенсивності забруднення міддю розторопші плямистої, вирощеної в 

умовах сільськогосподарських сівозмін. 

Метою дослідження є вивчення впливу мінерального підживлення як 

одного із основних джерел забруднення грунтів важкими металами розторопші 

плямистої на накопичення міді у її листковій масі та насінні.  

Наявність у складі розторопші плямистої біологічно активних речовин, 

макро- і мікроелементів у найбільш доступній і засвоюваній формі є одним з 

факторів позитивного ефекту застосування її у медицині, фармакології, 

харчовій промисловості, в тваринництві та рослинництві. 

Найбільш цінним компонентом даної рослини є насіння, основними 

діючими речовинами якого є флаволігнани, головним серед яких є силібін 

(силімарин). З насіння розторопші плямистої виготовляють різноманітні 

препарати, які добре зарекомендували себе при лікуванні захворювань печінки, 

селезінки, жовчнокам’яній хворобі, цукровому діабеті, захворюваннях крові, 

відкладеннях солей, болю у суглобах, запаленнях слизової оболонки шлунка та 



покращення імунітету організму. Зазначають також, що розторопша плямиста 

має протипухлинні властивості [1, 2]. 

Відомо, що мідь має позитивний вплив на синтез білків у рослинах, які в 

свою чергу надають здатність рослинним тканинам утримувати воду, внаслідок 

даного процесу мідь у складі добрива додає рослинам захист від бактеріальних 

захворювань та засухо- й морозостійкості. Також мідь бере участь у процесі 

фіксації азоту рослинами, підвищує стійкість до вилягання. Концентрація міді у 

сільськогосподарських рослинах менше 5 мг/кг сухої маси погіршує розвиток 

рослин, а концентрація понад 10-20 мг/кг є пороговою. Від застосування 

мідьвмісних добрив і пестицидів (мідний купорос, сульфат міді, бордоська 

рідина, хлорокис міді та трихлорфенолят міді) концентрація міді в рослинах 

збільшується в 2-4 рази [3, 4]. 

Найбільш відомі симптоми токсичності міді у рослин проявляються у 

гальмуванні росту рослин, слабо розвиненій кореневій системі, зміні 

проникності мембран, зниженні утворення пагонів, мідному хлорозі листя, 

пригніченні процесу фотосинтезу [4].  

Останнім часом дану рослину почали вирощувати в умовах польових 

сівозмін, ґрунти яких забруднені різними токсикантами, зокрема, міддю. 

Вивчення інтенсивності забруднення міддю листкової маси та насіння 

розторопші плямистої проводили на сірих лісових ґрунтах в умовах 

Вінниччини. Підживлення розторопші плямистої проводили аміачною селітрою 

(60 кг/га), калієм хлористим (60 кг/га), суперфосфатом простим (60 кг/га) та 

сумішшю NPK (аміачна селітра, суперфосфат простий і калій хлористий – по 60 

кг/га). 

За результатами досліджень впливу мінеральних добрив на інтенсивність 

накопичення у листовій масі розторопші плямистої міді можна зазначити, що у 

листовій масі рослини, яку вирощували на сірих лісових ґрунтах без 

підживлення, концентрація міді була вища у 2,64 рази за ГДК (5,0 мг/кг). Тоді 

як за підживлення NPK у листовій масі розторопші плямистої концентрація міді 

була вища за ГДК у 4,06 рази, суперфосфатом простим – у 3,02 рази, калієм 



хлористим – у 3,08 рази, аміачною селітрою – у 3,32 рази. Найвищий рівень 

перевищення ГДК по міді спостерігався за комплексного підживлення 

розторопші плямистої NPK добривами. 

В порівнянні з листовою масою розторопші плямистої, яку вирощували 

без мінерального підживлення та аналогічною сировиною, одержаною за 

використання аміачної селітри, калію хлористого, суперфосфату подвійного та 

NPK добрив концентрація міді була вища відповідно у 1,25 рази; 1,16 рази; 1,14 

рази та 1,53 рази. 

Характеризуючи коефіцієнт накопичення міді у листовій масі розторопші 

плямистої необхідно відмітити, що даний показник був у межах від 41,2 до 

63,4. Найвищий коефіцієнт накопичення міді спостерігався у листовій масі 

розторопші плямистої за комплексного підживлення її мінеральним добривом, 

а найнижчий – у варіанті без підживлення.  

Аналіз одержаних результатів досліджень з вивчення впливу 

мінерального підживлення розторопші плямистої на накопичення міді у насінні 

показав також певний вплив калійних, азотних, фосфорних добрив та їх 

комплексного застосування на рівень накопичення даного елемента у рослині. 

Так, концентрація міді у насінні розторопші плямистої, яку вирощували 

без підживлення мінеральними добривами, була вища за ГДК у 1,83 рази, а за 

підживлення NPK добривами – у 2,03 рази, суперфосфатом простим – у 2,3 

рази, калієм хлористим – у 2,3 рази, аміачною селітрою – у 2,56 раз. 

Одночас необхідно відмітити, що найвищий рівень міді було виявлено у 

насінні розторопші плямистої за підживлення її аміачною селітрою. 

Виявлено також підвищення коефіцієнту накопичення та небезпеки міді у 

насінні розторопші плямистої за використання мінеральних добрив. Зокрема, 

коефіцієнти накопичення та небезпеки міді у насінні розторопші плямистої 

були вищими за підживлення її NPK добривом відповідно у 1,1 і 1,2 рази; за 

суперфосфатом простим – у 1,25 і 1,27 рази, калієм хлористим – у 1,26 і 1,27 

рази, аміачною селітрою – у 1,4 і 1,38 рази порівняно з варіантом без 

мінерального підживлення. 



Аналізуючи інтенсивність накопичення міді у насінні розторопші 

плямистої необхідно відмітити певну залежність її концентрації від виду 

мінеральних добрив. Так, концентрація міді у насінні розторопші плямистої без 

підживлення мінеральними добривами складала 18,3 мг/кг, тоді як за 

підживлення сумішшю NPK добривом вона була вища у 1,1 рази, 

суперфосфатом простим – у 1,2 рази, калієм хлористим – у 1,2 рази, аміачною 

селітрою – у 1,4 рази. 

Отже, за результатами наших досліджень підживлення розторопші 

плямистої аміачною селітрою, калієм хлористим, суперфосфатом простим, NPK 

сприяло підвищенню вмісту міді в її листовій масі та насінні відповідно у 1,25 

рази; 1,16; 1,14; та 1,53 рази та у насінні – у 1,4 рази; 1,2; 1,2 та 1,1 рази 

відповідно. 
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