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НАКОПИЧЕННЯ Pb У ЛИСТКОВІЙ МАСІ ТА НАСІННІ 

РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ ВИРОЩЕНОЇ В  

УМОВАХ СУЧАСНИХ СІВОЗМІН 

 

Досліджено накопичення Pb листковою масою і насінням розторопші 

плямистої залежно від умов мінерального живлення. Доведено, що найменше 

Pb накопичується при застосуванні суміші добрив аміачної селітри, 

суперфосфату простого та калію хлористого. При удобренні розторопші 

плямистої аміачною селітрою спостерігається найбільше накопичення Pb у 

насінні, калієм хлористим – у листковій масі.  

Ключові слова: Pb, розторопша плямиста, листкова маса, насіння, 

накопичення. 

 
Постановка проблеми. Екологічно несприятлива обстановка, яка 

склалася в сучасних умовах, зумовлює підвищений інтерес до лікарських 

препаратів, що захищають організм людини від впливу різних несприятливих 

факторів зовнішнього середовища та перешкоджають розвитку патологічних 

процесів. Саме розторопша плямиста займає лідируюче положення серед 

лікарських рослин, що володіють антиоксидантною та гепатопротекторною 

активністю, завдяки унікальним біологічно активним сполукам фенольної 

природи – флаволігнанів [1, 3].  

У медичній літературі зазначається, що лікувальні властивості притаманні 

всім частинам рослини, але найбільше - насінню, біологічно активні 

речовини якого сприяють покращенню функціонування печінки, нирок, 
сприяють нормалізації травлення, підвищенню імунітета [1]. У насінні 

розторопші плямистої містяться флавоноїди та флавоноглінани, алкалоїди, 

сапоніни, слиз, органічні кислоти, вітамін К, гіркоти, олія, білкові та інші 

речовини [7].  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На жаль, цінні лікарські 

рослини в Україні сьогодні займають незначні площі. Існує цілий ряд 

проблем, які не дають цілісності оцінки необхідності й рентабельності 

вирощування лікарських рослин, зокрема, розторопші плямистої, адже при 

обробленні лікарських рослин ефективна технологія повинна бути 

спрямована на максимальний рівень врожайності з високим вмістом 

біологічно-активних речовин у сировині при найменших витратах. 
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Рослина не вибаглива до ґрунтів і кліматичних умов [8]. Розторопша 

належить до культур раннього строку сівби. Дружні сходи рослини 

з’являються на 8-10-ту добу після сівби за середньодобової температури 

10°C. Для її вирощування придатні пухкі слабокислі супіщані ґрунти.  

Сприятливість ґрунтово-кліматичних умов для вирощування розторопші 

плямистої з лікувальною метою може бути і певним обмеженням, оскільки 

легкі за механічним складом і бідні на гумус, поживні макроелементи (N, P, 

K), кислі за природою такі ґрунти вимагають значного підживлення посівів 

мінеральними добривами, що суттєво підвищує їх продуктивність. В той же 

час на таких ґрунтах зростає міграція токсикантів, що містяться у 
мінеральних добривах, зокрема, важких металів [2, 5].  

Метою статті є вивчення впливу мінерального підживлення розторопші 

плямистої, вирощеної в умовах сучасних сівозмін Вінницької області.  

Методика дослідження. Проводили польові дослідження впродовж 2017-

2019 рр. на сірому опідзоленому середньосуглинковому ґрунті. Посів насіння 

розторопші плямистої здійснювали відразу після весняної культивації в 

борозенки глибиною 3-4 см на фоні п’яти варіантів удобрення: 1) аміачна 

селітра (N60); 2) суперфосфат простий (P60); 3) калій хлористий (K60); 4) 

суміш – аміачна селітра, суперфосфат простий, калій хлористий (N60P60K60); 

5) без використання мінеральних добрив (контроль).  

Для проведення лабораторного аналізу на вміст Pb у насінні та листках 
збирали плоди у фазу достигання разом із листковою масою. Статистичну 

обробку отриманих результатів досліджень проводили на основі 

загальноприйнятих методик математичного аналізу за допомогою програми 

AgroStat [6].  

Основні результати дослідження. За результатами проведених 

досліджень встановлено накопичення Pb листковою масою розторопші 

плямистої при внесенні мінеральних добрив у величинах, що істотно 

перевищують гранично допустиму концентрацію (ГДК) Pb у листковій масі 

рослин, яка становить 5,0 мг/кг сухої речовини.  

У варіанті без застосування добрив (контроль) вміст Pb у листковій масі 

розторопші плямистої склав 1,7 ГДК, при використанні суміші добрив 
аміачної селітри, суперфосфату простого і калію хлористого – 2,1 ГДК, 

аміачної селітри – 2,4 ГДК, суперфосфату простого і калію хлористого – по 

2,5 ГДК, що не уможливлює використовувати без належної підготовки для 

лікувальних потреб населення листкову масу розторопші плямистої, 

вирощеної за удобрення та без нього за вказаних ґрунтових умов. 

У ґрунті, де вирощували розторопшу плямисту, вміст рухомих форм Pb 

становив 2,6 мг/кг. Коефіцієнт накопичення Pb листковою масою розторопші 

плямистої у варіанті без використання добрив (контроль) був найменшим і 

склав 3,2. При застосуванні суміші аміачної селітри, суперфосфату простого і 

калію хлористого коефіцієнт накопичення становив 4,0, при внесенні 

аміачної селітри – 4,63, суперфосфату простого – 4,76, калію хлористого – 

4,88. Високі показники коефіцієнта накопичення Pb вказують на інтенсивне 
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поглинання листковою масою розторопші плямистої Pb з ґрунту у значно 

вищих концентраціях, ніж вміст рухомих форм Pb у ґрунті.  

Найвищий коефіцієнт небезпеки Pb у листковій масі розторопші 

плямистої був встановлений у варіанті із застосуванням суперфосфату 

простого – 2,48. При внесенні аміачної селітри коефіцієнт небезпеки Pb 

зменшився до 2,41, при внесенні калію хлористого – до 2,40, а суміші добрив 

аміачної селітри, суперфосфату простого і калію хлористого – до 2,08.  

Так, у варіанті без удобрення посіву, вміст Pb у листковій масі склав 8,40 

мг/кг сухої речовини. При використанні у якості добрива суміші аміачної 

селітри, суперфосфату простого і калію хлористого вміст Pb у листковій масі 
розторопші плямистої зріс на 19,2% і склав 10,40 мг/кг.  

Удобрення посіву розторопші плямистої аміачною селітрою зумовлює 

зростання інтенсивності накопичення Pb у листковій масі на 30,3%, до 12,05 

мг/кг сухої речовини, застосування суперфосфату простого – на 32,3% до 

рівня 12,40 мг/кг, а використання калію хлористого – на 33,9% до 12,70 мг/кг. 

Математична обробка одержаних результатів вказує на наявність достовірних 

відмінностей між варіантами досліду (НІР05 = 0,07 мг/кг). 

Встановлено також значне накопичення Pb у насінні розторопші 

плямистої. Гранично допустима концентрація Pb у насінні рослин є значно 

нижчою, ніж у листковій масі і складає 0,5 мг/кг сухої речовини. У варіанті 

без застосування добрив вміст Pb у насінні розторопші плямистої становив 
6,6 ГДК, при удобренні сумішшю аміачної селітри, суперфосфату простого і 

калію хлористого – 7,3 ГДК, суперфосфатом простим – 7,9 ГДК, калієм 

хлористим – 8,0 ГДК, аміачною селітрою – 8,6 ГДК. 

Найвищий коефіцієнт накопичення Pb насінням розторопші плямистої був 

встановлений у варіанті внесення аміачної селітри – 1,6. При використанні 

калію хлористого і суперфосфату простого коефіцієнт накопичення дещо 

зменшується і становить 1,5. Застосування суміші добрив аміачної селітри, 

суперфосфату простого та калію хлористого ще знижує коефіцієнт 

накопичення до рівня 1,4. У варіанті без застосування добрив коефіцієнт 

накопичення Pb насінням розторопші плямистої був найнижчим і становив 

1,3. 
Найменший коефіцієнт небезпеки Pb у насінні розторопші плямистої був 

виявлений у варіанті без використання добрив – 6,6. При внесенні суміші 

аміачної селітри, суперфосфату простого та калію хлористого коефіцієнт 

небезпеки становив 7,3, за використання суперфосфату простого – 7,9, калію 

хлористого – 8,0, аміачної селітри – 8,6.  

Отримані експериментальні дані щодо вмісту Pb у насінні розторопші 

плямистої вказують на перевищення допустимих рівнів та на неможливість 

за таких умов використовувати її насіння у лікувальних цілях. Зокрема, 

найнижчий вміст Pb був виявлений у насінні розторопші плямистої з варіанту 

без застосування добрив – 3,3 мг/кг сухої речовини. Застосування суміші 

аміачної селітри, суперфосфату простого і калію хлористого зумовлює 

зростання вмісту Pb у сухій речовині насіння розторопші плямистої на 9,6% 



 

156 

порівняно з варіантом без внесення добрив – до 3,65 мг/кг. Внесення 

суперфосфату простого сприяє підвищенню вмісту свинцю на 16,5% – до 

3,95 мг/кг, калію хлористого – на 17,5% – до 4,00 мг/кг, аміачної селітри – на 

23,3% – до 4,3 мг/кг Між варіантами досліду встановлено істотну різницю 

(НІР05 = 0,06 мг/кг).  

Висновки. Встановлено накопичення Pb листковою масою та насінням 

розторопші плямистої у величинах, що перевищують гранично допустимі 

рівні та ставить вимоги щодо вдосконалення вирощування культури в 

польовій сівозміні. За повної відсутності мінерального живлення в технології 

вирощування накопичується найменше Pb у листковій масі та насінні 
розторопші плямистої. Менше Pb накопичується рослинами розторопші 

плямистої за внесення суміші мінеральних добрив (аміачна селітра, 

суперфосфат простий і калій хлористий – по 60 кг/га д.р. кожного 

макроелементу). При цьому до накопичення Pb насінням і листками 

призводить одновидове внесення аміачної селітри та калію хлористого. 
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