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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Значний діапазон фармакологічного ефекту лікарських 

препаратів з рослинної сировини визначає їхнє вагоме місце в арсеналі 

терапевтичних засобів. До того ж, їх значною перевагою порівняно із 

синтетичними лікарськими засобами є більша безпечність та здатність впливати 

на етіологію захворювання, а не лише на його наслідки (Кунах і Можилевська, 

2017; Alnugaydan et al., 2015; Singh et al., 2011). Серед лікарських рослин, які 

найчастіше використовують в офіційній та народній медицині, варто виділити 

нагідки лікарські (Calendula officinalis L.) та ромашку лікарську (Matricaria 

recutita L.) (Мельничук, 2015; Попович та ін., 2012). Квіткові кошики цих рослин 

багаті на різноманітні біологічно активні речовини, які проявляють антисептичну, 

протизапальну, седативну, спазмолітичну й іншу дію (Горчакова та ін., 2017; 

Двуліт, 2016; Гродзінський, 1990; Попова и др., 2016; Сухар і Хоміна, 2015; 

Ashwlayan et al., 2018; Miraj & Alesaeidi, 2016). 

Синтез і накопичення біологічно активних речовин у лікарській рослинній 

сировині значною мірою визначається агроекологічними умовами її вирощування, 

зокрема, погодним фактором та агрохімічними особливостями ґрунтів (Сухар, 

2014). Деякі групи цих речовин, які виявляють антиоксидантну дію, за стресових 

умов (зміни температурного і водного режимів, засоленості ґрунту, впливу 

важких металів тощо) синтезуються в рослинах у більшій кількості через 

зростання вмісту активних форм кисню (АФК). Підвищення вмісту 

антиоксидантних ензимів та неензимних антиоксидантів (аскорбінова кислота, 

вітамін Е, каротиноїди, флавоноїди) дає змогу рослинному організмові 

протистояти впливу несприятливих чинників навколишнього середовища (Гудков 

та ін., 2014; Демура і Гришко, 2008; Колупаєв та ін., 2017; Колупаев, 2009; Майор 

та ін., 2011; Терек, 2018; Скварко та ін., 2003; Стороженко, 2004). Разом з тим, 

високий вміст антиоксидантів забезпечує фармакологічну цінність рослинної 

сировини.  

На внутрішньоклітинні метаболічні процеси в рослинах позитивно впливає 

внесення стимуляторів росту під час культивування (Пономаренко, 2003; 

Сендецький, 2017; Терек та ін., 2006). Завдяки стимуляторам активізується 

розвиток надземної вегетативної маси та кореневої системи, покращується 

живлення і підвищується стійкість рослин до хвороб, змінюються терміни 

дозрівання плодів (Баранов та ін., 2018; Карпенко і Просянкін, 2015; Макогоненко 

та ін., 2018); збільшується площа фотосинтетичного апарату (Хоміна і Солоненко, 

2017); зростає енергія проростання і схожість насіння (Шевчук та ін., 2018, 2019); 

активізуються процеси цвітіння, підвищується врожайність (Singh et al., 2018). 

Вплив застосування біостимуляторів росту під час вирощування C. officinalis 

та M. recutita в агроекологічних умовах Заходу України на сьогодні не з’ясований. 

Тому вивчення еколого-біологічних особливостей C. officinalis та M. recutita, 

удосконалення агротехнічних прийомів вирощування цих культур за кліматичних 

і едафічних умов Передкарпаття й Західного Лісостепу, а також впливу 

біостимуляторів у комплексі з екологічними чинниками на біохімічні процеси 

формування якісної лікарської сировини є актуальною проблемою. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана упродовж 2015–2017 років у рамках науково-дослідних тем кафедри 

екології «Дослідити стан і динаміку природних компонентів агроекосистем 

західного регіону України та розробити заходи щодо оптимізації їх ефективного 

функціонування в умовах антропогенезу» (номер держреєстрації 0111U001253) та 

кафедри технологій у рослинництві Львівського національного аграрного 

університету «Розробити інноваційні системи підвищення продуктивності 

агрофітоценозів на основі екологостабілізуючих заходів збереження та 

покращення стану навколишнього природного середовища в умовах динамічних 

змін клімату Західного регіону України» (номер держреєстрації 0116U003174).  

Мета і завдання роботи. Метою роботи було з’ясувати еколого-біохімічні 

закономірності адаптації рослин Calendula officinalis L. і Matricaria recutita L. до 

агроекологічних умов Заходу України та формування якості лікарської сировини, 

залежно від впливу екологічних чинників і біостимуляторів росту. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

– з’ясувати агроекологічні умови в зонах Передкарпаття й Західного 

Лісостепу та закласти польові досліди з вирощування рослин C. officinalis та 

M. recutita із застосуванням біостимуляторів «Вермимаг», «Вермийодіс» і 

«Вермистим»; 

– з’ясувати вплив біостимуляторів на морфометричні показники та оцінити 

врожайність рослин C. officinalis та M. recutita за умов вирощування в зонах 

Передкарпаття й Західного Лісостепу; 

– дослідити вплив біостимуляторів росту на вміст пігментів фотосинтезу у 

клітинах рослин С. officinalis та M. recutita залежно від агроекологічних умов 

культивування; 

– визначити активність адаптивних антиоксидантних процесів у клітинах 

рослин, залежно від впливу біостимуляторів росту та умов вирощування; 

– дослідити вміст біологічно активних речовин (аскорбінова кислота, 

флавоноїди, каротини, ефірні олії) у суцвіттях лікарських рослин C. officinalis та 

M. recutita за різних агроекологічних умов культивування; 

– визначити інтегральну антиоксидантну активність водних та спиртових 

екстрактів суцвіть рослин C. officinalis та M. recutita, залежно від впливу на 

рослини біостимуляторів росту та умов вирощування. 

Об’єкт дослідження – адаптаційні процеси у клітинах лікарських рослин та 

формування якості лікарської сировини за умов культивування у різних ґрунтово-

кліматичних зонах України. 

Предмет дослідження – особливості біохімічних і морфо-фізіологічних 

адаптивних реакцій рослин Calendula officinalis L. сорту Польова красуня та 

Matricaria recutita L. сорту Перлина Лісостепу, формування врожаю і якості 

лікарської сировини за умов вирощування у зонах Передкарпаття й Західного 

Лісостепу і дії біостимуляторів росту («Вермимаг», «Вермийодіс», «Вермистим»). 

Методи дослідження під час виконання роботи використані загальнонаукові 

та спеціальні: польові (закладання дослідних ділянок, ґрунтових розрізів, відбір 

зразків ґрунту і рослин, облік врожаю); лабораторні (біохімічні, агрохімічні, 

морфометричні дослідження); статистичні (обробка експериментальних даних). 
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Наукова новизна отриманих результатів. Основні положення дисертаційних 

досліджень, що визначають новизну отриманих наукових результатів, такі: 

Уперше: 

– встановлено, що біостимулятори росту «Вермимаг», «Вермийодіс» та 

«Вермистим» за норми внесення по 5 л/га у фенологічних фазах сходів і 

бутонізації сприяють підвищенню значень морфометричних показників (висота 

пагона, кількість суцвіть та їх діаметр), врожайності і якості отриманої рослинної 

сировини C. officinalis і M. recutita, що відповідає вимогам Державної Фармакопеї; 

– встановлено підвищення вмісту пігментів фотосинтезу у клітинах рослин 

С. officinalis та M. recutita залежно від застосування біостимуляторів росту та 

агроекологічних умов культивування; виявлено лінійну залежність між вмістом 

окремих фракцій хлорофілу та врожайністю рослин; 

– доведено, що за дворазового внесення біостимуляторів росту у різних 

умовах культивування покращується біохімічний баланс між прооксидантними і 

адаптивними антиоксидантними процесами в рослинах, а лікарська рослинна 

сировина характеризується меншим вмістом продуктів пероксидного окиснення 

ліпідів та збільшенням вмісту антиоксидантів: аскорбінової кислоти на 14,7–25 %, 

флавоноїдів на 9,3–14 % і каротинів на 15–23,9 %; 

– з’ясовано, що агроекологічні умови та аутекологічні адаптаційні процеси 

по-різному впливають на формування врожаю рослин С. officinalis та M. recutita і 

якості лікарської рослинної сировини, вирощуваної за дії біостимуляторів 

«Вермимаг», «Вермийодіс» та «Вермистим»; 

– доведено, що застосування препаратів «Вермимаг» та «Вермийодіс» 

ефективніше сприяє підвищенню адаптаційних можливостей лікарських рослин 

C. officinalis та M. recutita. 

Удосконалено  

– агротехнічні схеми вирощування C. officinalis сорту Польова красуня і 

M. recutita сорту Перлина Лісостепу в умовах Передкарпаття та Західного 

Лісостепу завдяки внесенню біостимуляторів «Вермимаг», «Вермийодіс» та 

«Вермистим». 

 Отримали подальший розвиток: 

– положення про адаптивну природу формування якості лікарської рослинної 

сировини під впливом прооксидантно-антиоксидантних метаболічних процесів за 

різних агроекологічних умов вирощування, активізацію антиоксидантних реакцій 

і синтезу біологічно активних речовин у рослинах за дії біостимуляторів росту. 

Практичне значення роботи. Використання біостимуляторів росту 

«Вермимаг» та «Вермийодіс» під час промислового вирощування рослин 

C. officinalis сорту Польова красуня та M. recutita сорту Перлина Лісостепу в 

умовах фермерського господарства «Цана Романа» сприяє збільшенню 

урожайності C. officinalis на 1,2–1,4 ц/га та M. recutita на 0,9–1,1 ц/га і 

забезпеченню високої фармакологічної якості лікарської сировини. Практичне 

використання біостимуляторів росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» підтверджене 

відповідним актом впровадження.  

Основні положення дисертаційної роботи використані у навчальному процесі 

для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра, які навчаються на 
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біолого-природничому факультеті Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка за спеціальностями 014 – середня освіта (Біологія 

та здоров’я людини) та 091 – біологія під час викладання навчальних дисциплін 

«Фізіологія рослин», «Основи сільського господарства», «Рослинність України», 

«Біологія лікарських рослин» та при виконанні курсових робіт. Відповідний акт 

впровадження поданий у додатках. 

Особистий внесок здобувача. Авторка самостійно здійснила аналіз джерел 

літератури, виконала експериментальні дослідження, здійснила статистичну 

обробку результатів, сформулювала основні висновки роботи. Аналіз та 

інтерпретацію одержаних результатів, підготовку до друку частини публікацій за 

матеріалами дисертації здійснено разом із науковим керівником. Окремі 

дослідження виконано за участю співавторів публікацій. 

Апробація роботи. Матеріали дисертаційної роботи були висвітлені на: 

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

гуманітарних та природничих наук» (м. Ужгород, 8–9 квітня 2016 року), 

XIV Міжнародній науково-практичній конференції «Валеологія: сучасний стан, 

напрямки та перспективи розвитку» (м. Дрогобич, 14 квітня – 16 квітня 2016 р.), 

ІІІ Міжнародній науковій конференції «Лікарські рослини: традиції та 

перспективи досліджень» (Березоточа, 14–15 липня 2016 року), ІІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Стан природних ресурсів, перспективи їх 

збереження та відновлення» (Дрогобич, 12–14 жовтня 2016 року), International 

scientific conference «Human health: realities and prospects» (Czestochowa – 

Drohobych, 18–20 April, 2018), Conference Proceedings «The development of nature 

sciences: problems and solutions» (Brno, Baltija, 27–28 April, 2018), II International 

Scientific Congress SMART SOCIETY 2019 – II International scientific conference 

«Ecology and health issues» (Czestochowa – Drohobych, 11–12 April, 2019), XIV 

конференції молодих вчених «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, 

генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів» (Київ, 23–23 жовтня 2019 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових праць, із них 

– 4 статті у фахових виданнях, 1 стаття у міжнародних виданнях, що включені до 

наукометричних баз, 1 розділ монографії у міжнародних виданнях, 6 тез 

доповідей у матеріалах наукових конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, шести 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

роботи складає 197 сторінок, у тому числі містить 22 таблиці, 22 рисунки, 

292 найменування використаної літератури, з них латиницею – 122. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

Розділ 1. ЕКОБІОЛОГІЧНІ ТА МОРФОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

ВИРОЩУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ ДЛЯ 

ОТРИМАННЯ ЯКІСНОЇ СИРОВИНИ 

У першому розділі здійснено аналіз наукової літератури щодо морфологічних 

особливостей, хімічного складу та лікувальних властивостей лікарських рослин 

C. officinalis та M. recutita. Систематизовано та узагальнено значення фізіолого-

біохімічних та екобіологічних чинників формування вмісту біоактивних речовин 

у лікарських рослинах. Зокрема, розкрито роль системи антиоксидантного захисту 

та фотосинтетичних пігментів у процесах життєдіяльності рослин. Узагальнено 

сучасні наукові дані про властивості та механізм дії біостимуляторів росту 

рослин. Висвітлено екобіологічні аспекти вирощування C. officinalis та M. recutita 

у Західній Україні. 
 

Розділ 2. МАТЕРІАЛИ Й МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ 

БІОСТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН І ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКОЇ 

СИРОВИНИ 

Дослідження проведені на лікарських рослинах Calendula officinalis L. сорту 

Польова красуня та Matricaria recutita L. сорту Перлина Лісостепу. Рослини 

культивували упродовж 2015–2017 рр. на навчально-дослідній ділянці 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка і 

дослідній ділянці Навчально-науково-дослідного центру Львівського 

національного аграрного університету за дворазового внесення біостимуляторів 

росту «Вермимаг», «Вермийодіс» та «Вермистим» у фенологічних фазах сходів 

та бутонізації. Норма одного внесення – 5 л/га. Облікова площа ділянок 

становила 10 м
2
. 

«Вермистим», «Вермимаг» та «Вермийодіс» – це комплексні гумінові 

біопрепарати виробництва ПП «Біоконверсія». «Вермистим» містить усі 

компоненти вермикомпосту в розчиненому й активному стані: гумати, фульво- та 

амінокислоти, вітаміни, нативні фітогормони, мікро-, макро- та мезоелементи, 

зокрема нітроген, калій, фосфор, кальцій, бор, цинк, молібден, купрум, ферум, 

селен, літій, бром і спори ґрунтових мікроорганізмів. На основі «Вермистиму» 

розроблені препарати «Вермимаг», що містить мезоелементи магній (до 4 %) і 

сульфур природного походження, та «Вермийодіс» з додаванням водного розчину 

біологічно активного йоду (Борисюк і Мельник, 2013; Сендецький, 2017). 

Матеріалом дослідження були цілі рослини, їхні органи та екстракти. 

Морфометричні показники та врожайність визначали за загальноприйнятими 

методами (Доспехов, 1985). Фізіолого-біохімічні показники рослин визначали 

спектрофотометрично на приладі СФ-2000. Вміст фракцій хлорофілу та 

каротиноїдів визначали екстрагуванням у 80 % ацетоні та розраховували методом 

Ліхтенталера (Мусієнко та ін., 2001). Визначали активність ензимів: 

супероксиддисмутази – за здатністю ензиму інгібувати фотохімічне відновлення 

нітросинього тетразолію (Чевари и др., 1985); каталази – за здатністю гідроген 

пероксиду утворювати з амоній молібдатом кольорову сполуку (Доліба та ін., 
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2010); пероксидази – за здатністю ензиму окислювати аміноантипірин з 

утворенням кольорового продукту (Worthingnton. Enzyme manual). Білок 

визначали методом Бредфорда (Bredford, 1976). Визначення активності процесів 

пероксидного окиснення ліпідів за утворенням МДА проводили за методикою, що 

базується на утворенні забарвленого продукту в результаті взаємодії МДА з  

2-тіобарбітуровою кислотою (Мусієнко та ін., 2001). Вміст аскорбінової кислоти 

(АК) визначали методом, що ґрунтується на використанні водного розчину  

2,6-дихлорфеноліндофенолу, який знебарвлюється під впливом АК (Мусієнко та 

ін., 2001). Визначення вмісту каротину проводили методом Попандопуло –  

екстрагуванням у петролейному ефірі (Грицаєнко та ін., 2003). Сумарний вміст 

флавоноїдів аналізували у перерахунку на рутин. Вміст ефірної олії визначали 

згідно з фармакопейною методикою (національні вимоги ДФУ) методом 

перегонки з водяною парою (ДФУ, 2014). Інтегральну антиоксидантну активність 

екстрактів суцвіть рослин визначали потенціометрично з використанням приладу 

марки рН-150МИ. Вимірювали зміну окисно-відновного потенціалу медіаторної 

системи після внесення до неї досліджуваного розчину (Лупак, Ковальчук, 

Антоняк, 2017), модифікувавши два методи – Брайніної і співроб. (Brainina et al., 

2007) та Аронбаєва і співроб. (Аронбаев и др., 2015).  

Досліди проводили у трьох біологічних та п’яти аналітичних повтореннях. У 

кожному повторі було 20 рослин. Статистичну обробку даних проведено за 

допомогою програми Microsoft Excel та Statistica 6.0, розбіжності між вибірками 

вважали значущими при p<0,05. 

 

Розділ 3. ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В РОЗТОЦЬКО-ОПІЛЬСЬКІЙ 

ГОРБОГІРНІЙ ТА ПЕРЕДКАРПАТСЬКІЙ ВИСОЧИННІЙ  

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ОБЛАСТЯХ 

Екологічну ситуацію або стан природного середовища регіонів дослідження 

необхідно оцінювати за комплексом екофакторів. Вирішальна роль при форму-

ванні продуктивності та якісної лікарської рослинної сировини, зокрема 

C. officinalis та M. recutita, належить едафічному та кліматичному факторам. 

Польові експерименти з вирощування лікарських рослин проведені в 

природних умовах двох фізико-географічних  зон. У передгірній зоні Україн-

ських Карпат (Гірський край) закладали досліди на навчально-дослідній ділянці 

ДДПУ імені Івана Франка (м. Дрогобич). У зоні широколистяних лісів закладали 

експерименти на дослідній ділянці Навчально-науково-дослідного центру ЛНАУ 

(м. Дубляни). Природні умови розташування дослідних ділянок в околиці 

м. Дрогобич та м. Дубляни відрізняються. 

Ґрунти, на яких проводили польові дослідження, належать до двох різних 

типів: темно-сірі опідзолені ґрунти, утворені переважно на лесоподібних суглин-

ках (м. Дубляни) та дерново-середньо-підзолисті поверхнево-оглеєні середньо-

суглинкові ґрунти (м. Дрогобич). 

Проведено агрохімічний аналіз ґрунту дослідних ділянок, за результатами якого 

з’ясовано забезпеченість поживними речовинами у темно-сірому опідзоленому 

легкосуглинковому ґрунті. Вміст гумусу в орному шарі (30 см) середній 2,61%; 

легкогідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 128,9 мг/кг ґрунту (ступінь забезпечення 
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низький); рухомих форм фосфору (за Чиріковим) – 132 мг/кг ґрунту (ступінь 

забезпечення підвищений); обмінного калію (за Чиріковим) – 99 мг/кг ґрунту (ступінь 

забезпечення підвищений); обмінного кальцію – 18,7 мг-екв/100 г ґрунту (ступінь 

забезпечення високий) та обмінного магнію 1,2 мг-екв/100 г ґрунту (забезпеченість 

середня). Реакція ґрунтового розчину нейтральна, рНKCl витяжки – 6,6.  

Результати агрохімічних досліджень ґрунту дослідних ділянок, що розміщува-

лися на дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних середньосуглинкових ґрунтах 

Передкарпаття дали змогу виявити таку забезпеченість поживними речовинами: 

вміст гумусу – 2,08 %; легкогідролізованого азоту – 90,1 мг/кг ґрунту (дуже 

низький ступінь забезпечення); рухомих форм фосфору – 89 мг/кг ґрунту (ступінь 

забезпечення середній); рухомих форм калію – 73 мг/кг ґрунту (ступінь 

забезпечення середній); обмінного кальцію – 11,4 мг-екв/100 г ґрунту (ступінь 

забезпечення підвищений) та обмінного магнію – 0,9 мг-екв/100 г ґрунту (ступінь 

забезпечення середній). Реакція ґрунтового розчину близька до нейтральної, рН 

сольової витяжки становить 5,8. У досліджуваних зразках ґрунту Передкарпаття 

та Західного Лісостепу уміст рухомих форм важких металів (міді, цинку, кадмію і 

свинцю) виявлено у кількостях, менших від їх гранично допустимих 

концентрацій, а рухомих форм кобальту і ртуті узагалі не виявлено.  

За роки проведення досліджень (2015–2017 рр.) метеорологічні умови як 

Західного Лісостепу, так і Передкарпаття за кількістю опадів та температурним 

режимом відрізнялися як між собою, так і від середніх багаторічних показників, 

що впливало на продуктивність та деякі біохімічні показники рослин C. officinalis 

та M. recutita. Зокрема характеризувалися недостатністю опадів, різкими змінами 

температурного режиму. Найбільш сприятливими під час вегетації рослин були 

погодні умови 2016 року. 

На темно-сірих опідзолених легкосуглинкових ґрунтах Західного Лісостепу 

сівбу лікарських рослин C. officinalis та Matricaria recutita рекомендовано 

проводити навесні за температури 7–8 °С на глибині залягання насіння і за 

температури 6–7 °С на глибині залягання насіння на дерново-підзолистих 

поверхнево-оглеєних ґрунтах Передкарпаття із застосуванням біостимуляторів 

росту «Вермимагу», «Вермийодісу» та «Вермистиму». 
 

Розділ 4. ЗАЛЕЖНІСТЬ ВРОЖАЙНОСТІ ФІТОМАСИ ТА ВМІСТУ 

БІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН У ЛІКАРСЬКІЙ РОСЛИННІЙ СИРОВИНІ ВІД 

УМОВ ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУР НА ЗАХОДІ УКРАЇНИ 

Вплив біостимуляторів росту на культивування рослин Calendula offici-

nalis за різних агроекологічних умов. Результати досліджень, проведених 

протягом 2015–2017 рр. засвідчили, що біостимулятори росту рослин сприяють 

зростанню морфометричних показників рослин C. officinalis як в умовах Західного 

Лісостепу України, так і в зоні Передкарпаття України (рис. 1). Висота рослин, 

культивованих в умовах Західного Лісостепу підвищується на 10,1–17,9 % 

порівняно з контролем (без внесення біостимуляторів) (64,1 см), а в умовах 

Передкарпаття – на 9,3–15,2 % вище від контролю (59,2 см). Найбільша висота 

пагона рослин порівняно з контролем відзначена за дії «Вермимагу». Найбільшою 

кількістю кошиків (15,0–16,7 од.) та їх діаметром (5,8 та 5,5 см) характеризуються 
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рослини, культивовані у Західному Лісостепу та за внесення препаратів 

«Вермимаг» та «Вермийодіс». За внесення цих біостимуляторів також 

спостерігається зростання кількості кошиків на 30,1 та 23,9 % відповідно в умовах 

Передкарпаття. 
 

Таблиця 1 

Вплив біостимуляторів на морфометричні показники рослин Calendula officinalis 

за різних агроекологічних умов культивування (середнє за 2015–2017 рр.) 

Ґр
у
н

то
в
о
-

к
л
ім

ат
и

ч
н

а 
зо

н
а  

 

Назва 

варіанта 

 Морфометричні показники 

Висота рослини, см 
Кількість кошиків на 

одній рослині, од. 
Діаметр кошика, см 

Середнє 

+ до 

контролю, 

% 

Середнє 

+ до 

контролю, 

% 

Середнє 

+ до 

контролю

, % 

З
ах

ід
н

и
й

 

Л
іс

о
ст

еп
 Контроль 64,1 - 13,3 - 4,7 - 

«Вермимаг» 75,6 17,9 16,7 25,6 5,8 23,4 

«Вермийодіс» 72,2 13,7 16,0 20,8 5,5 17,0 

«Вермистим» 70,6 10,1 15,0 12,8 5,3 12,8 

П
ер

ед
к
ар

-

п
ат

тя
 Контроль 59,2 - 11,3 - 4,5 - 

«Вермимаг» 68,2 15,2 14,7 30,1 5,5 22,2 

«Вермийодіс» 66,3 12,0 14,0 23,9 5,3 17,8 

«Вермистим» 64,7 9,3 13,3 17,7 5,0 11,1 
 

Врожайність рослин C. officinalis зростає за впливу усіх біостимуляторів росту 

(табл. 2). Найвища врожайність сировини рослин (11,1 ц/га) встановлена у 

варіанті із внесенням біостимулятора «Вермимаг» на темно-сірому опідзоленому 

легкосуглинковому ґрунті Західного Лісостепу, що на 20,7 % вища порівняно з 

контролем (9,2 ц/га). В умовах Передкарпаття за дії цього біостимулятора 

врожайність становить 10,2 ц/га, що на 24,4 % вище порівняно з контролем. 

Внесення «Вермийодісу» і «Вермистиму» за цих умов культивування сприяє 

підвищенню врожайності на 17,1 % та 13,4 % відповідно вище щодо контролю.  
 

Таблиця 2 

Вплив біостимуляторів на врожайність сировини Calendula officinalis  

за різних агроекологічних умов культивування 
Ґрунтово-

кліматична 

зона 

(фактор А) 

Варіанти 

досліду 

(фактор В) 

Врожайність, ц/га 

Роки 
Середнє 

(за 2015-2017 рр.) 

+ до 

контролю, 

% 
2015 2016 2017 

Західний 

Лісостеп 

 

Контроль 8,6 10,3 8,5 9,2 - 

«Вермимаг» 11,3 11,7 10,4 11,1 20,7 

«Вермийодіс» 10,5 11,3 10,2 10,7 16,3 

«Вермистим» 9,9 11,1 9,8 10,3 12,0 

Передкарпаття 

 

 

Контроль 7,9 9,4 7,3 8,2 - 

«Вермимаг» 10,6 11,0 9,0 10,2 24,4 

«Вермийодіс» 9,7 10,6 8,5 9,6 17,1 

«Вермистим» 8,9 10,3 8,3 9,3 13,4 

НІР 05 А 0,31 0,36 0,39 

НІР 05 В 0,49 0,22 0,24 

НІР 05 АВ 0,61 0,68 0,56 
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Рослини, вирощені у зоні Західного Лісостепу характеризуються вищою 

врожайністю порівняно з рослинами, культивованими в умовах Передкарпаття. 

Істотною була залежність морфометричних показників та врожайності лікар-

ської сировини C. officinalis від погодних умов у роки проведення досліджень 

(табл. 2). Найвищі показники отримані у 2016 році, який характеризується 

достатньою насиченістю опадами та меншим проявом стресу, що виникає у 

результаті посухи та високої температури під час вегетації рослин.  

Нижча врожайність рослин, отримана у контролі зумовлюється нижчими 

морфометричними показниками рослин (кількістю кошиків на одній рослині та 

діаметром кошика), зрідженим стеблостоєм на ділянках перед збиранням та 

ураженістю хворобами. 

 

Вплив біостимуляторів росту на культивування рослин Matricaria recutita 

за різних агроекологічних умов. Застосування біостимуляторів росту 

«Вермимаг», «Вермийодіс» і «Вермистим» під час вирощування рослин 

M. recutita сорту Перлина Лісостепу активізує процеси росту, що виявляються 

зростанням морфометричних показників (табл. 3). Найбільш вираженою є дія 

«Вермимагу» та «Вермийодісу». Рослини, вирощені в умовах Західного Лісостепу 

характеризуються дещо вищими морфометричними показниками порівняно із 

рослинами, культивованими в умовах Передкарпаття.  
 

Таблиця 3 

Вплив біостимуляторів на морфометричні показники рослин Matricaria recutita 

за різних агроекологічних умов культивування (середнє за 2015–2017 рр.) 

Ґр
у
н

то
в
о

- 

к
л
ім

ат
и

ч
н

а 
зо

н
а 

Назва 

варіанта 

Морфометричні показники 

Висота рослини, см 
Кількість кошиків на 

одній рослині, од. 
Діаметр кошика, см 

Середнє 

+ до 

контролю, 

% 

Середнє 

+ до 

контролю,

% 

Середнє 

+ до 

контролю, 

% 

З
ах

ід
н

и
й

 

Л
іс

о
ст

еп
 Контроль 52,3 - 23,0 - 1,9 - 

«Вермимаг» 61,0 16,6 28,0 21,7 2,3 21,1 

«Вермийодіс» 59,1 13,0 26,3 14,3 2,2 15,8 

«Вермистим» 57,9 10,7 25,0 8,7 2,1 10,5 

П
ер

ед
к
ар

-

п
ат

тя
 Контроль 48,7 - 21,0 - 1,8 - 

«Вермимаг» 56,1 15,2 25,0 19,0 2,1 16,7 

«Вермийодіс» 54,8 12,5 24,0 14,3 2,0 11,1 

«Вермистим» 53,6 10,1 23,3 11,0 2,0 11,1 
 

Врожайність лікарської сировини M. recutita залежить як від впливу біостиму-

ляторів росту рослин, так і від впливу агроекологічних умов їх культивування 

(табл. 4). Найвищою врожайністю порівняно з контролем характеризуються 

рослини, вирощені за внесення біостимуляторів «Вермимаг» та «Вермийодіс», що 

на темно-сірому опідзоленому легкосуглинковому ґрунті Західного Лісостепу 

становить 8,3 та 8,1 ц/га (на 20,3 та 17,4 % вище порівняно з контролем) 

відповідно, а на дерново-підзолистому поверхнево-оглеєному середньо-

суглинковому ґрунті Передкарпаття – 7,6 та 7,4 ц/га (на 20,6 та 17,5 % вище щодо 

контролю) відповідно.  
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Таблиця 4 

Вплив біостимуляторів на врожайність сировини Matricaria recutita  

за різних агроекологічних умов культивування  
Ґрунтово-кліматична 

зона 

(фактор А) 

Варіанти 

досліду 

(фактор В) 

Врожайність, ц/га 

Роки Середнє 

(за 2015–2017 рр.) 

+ до кон-

тролю, % 2015 2016 2017 

Західний Лісостеп 

 

Контроль 6,6 7,7 6,3 6,9 - 

«Вермимаг» 8,1 8,9 7,8 8,3 20,3 

«Вермийодіс» 7,9 8,7 7,6 8,1 17,4 

«Вермистим» 7,6 8,3 7,2 7,7 11,6 

Передкарпаття 

 

 

Контроль 6,0 7,2 5,8 6,3 - 

«Вермимаг» 7,4 8,5 7,0 7,6 20,6 

«Вермийодіс» 7,1 8,3 6,8 7,4 17,5 

«Вермистим» 6,9 8,0 6,5 7,1 12,7 

НІР 05 А 0,29 0,23 0,21 

НІР 05 В 0,26 0,15 0,21 

НІР 05 АВ 0,38 0,31 0,32 

 

Вплив біостимуляторів росту на вміст пігментів фотосинтезу у клітинах 

рослин Сalendula officinalis та Matricaria recutita залежно від умов 

культивування. Вміст і функціональна активність хлорофілу є показником 

потенційної здатності рослин формувати врожай. Встановлено (рис. 1), що рослини 

C. officinalis, культивовані в умовах Передкарпаття, під час цвітіння здатні 

нагромаджувати хлорофіл у концентрації від 1,33±0,06 до 1,56±0,08 мг/г маси сирої 

речовини. Найвищим сумарним вмістом (р≤0,05) фракцій хлорофілів а і b (на 17,3% 

вище порівняно з контролем) характеризуються рослини, вирощені за дії 

«Вермимагу», а за дії «Вермийодісу» приріст щодо контролю становить 14,3 %. 

Вміст хлорофілу а був вищим в усіх дослідних варіантах порівняно з контролем 

(1,05±0,05 мг/г маси сирої речовини) – на 18,1 % за дії «Вермимагу», на 15,2 % за дії 

«Вермийодісу» та на 13,3 % за внесення «Вермистиму». Спостерігається тенденція 

до зростання вмісту хлорофілу b та каротиноїдів у біомасі рослин, культивованих за 

внесення біостимуляторів росту. 

З’ясовано, що для рослин C. officinalis, культивованих в умовах Західного 

Лісостепу, характерним є вміст суми фракцій хлорофілу а і b у діапазоні від 

1,55±0,06 до 1,80±0,09 мг/г маси сирої речовини (рис. 1). Достовірно вищий 

(р≤0,05) сумарний вміст хлорофілу та вміст хлорофілу а порівняно з контролем 

(1,23±0,05 мг/г маси сирої речовини) встановлено у рослин, вирощених за дії 

«Вермимагу» та «Вермийодісу. У рослин за внесення «Вермимагу» також 

спостерігається зростання хлорофілу b на 18,8 % щодо контролю. Рослини 

C. officinalis, вирощені в умовах Західного Лісостепу характеризувалися 

достовірно вищим (р˂0,05) сумарним вмістом хлорофілів порівняно із рослинами, 

культивованими в умовах Передкарпаття. Вважаємо, що це головним чином 

зумовлено впливом екологічного фактора – кращим забезпеченням поживних 

речовин ґрунту, зокрема більшим вмістом фосфору.  
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Рис. 1. Вміст пігментів у листках рослин Calendula officinalis, культивованих за 

впливу біостимуляторів та різних агроекологічних умов  

(середнє за 2015–2017 рр., M±m): 

1- контроль; 2 – «Вермимаг»; 3 – «Вермийодіс»; 4 – «Вермистим» 

 

Високим умістом хлорофілів характеризуються рослини M. recutita (рис. 2). У 

зоні Передкарпаття вміст суми фракцій хлорофілу а і b становить 2,34 ± 0,1–2,77 ± 

0,14 мг/г маси сирої речовини. Вміст хлорофілів у рослин M. recutita, вирощених в 

умовах Західного Лісостепу вищий (р˂0,05) порівняно із рослинами, 

культивованими в умовах Передкарпаття та становить від 2,7 ± 0,12 до 3,16 ± 0,16 

мг/г маси сирої речовини. У рослинах, вирощених за дії «Вермимагу» та 

«Вермийодісу» синтез хлорофілів відбувається активніше, про що свідчить їх 

вищий вміст у рослинах відповідно на 17–18,4 % та 13,7–14,1 % порівняно з 

контролем. 

  
Рис. 2. Вміст пігментів у листках рослин Matricaria recutita, культивованих за 

впливу біостимуляторів та різних агроекологічних умов  

(середнє за 2015–2017 рр., M±m): 

1– контроль; 2 – «Вермимаг»; 3 – «Вермийодіс»; 4 – «Вермистим». 

 

Результати досліджень засвідчили, що за внесення біостимуляторів під час 

культивування рослин інтенсивніше відбувається фотосинтез, проте показник 

співвідношення між фракціями хлорофілу залишається сталим для усіх варіантів 

досліду. Синтез фотосинтетично активних пігментів залежить від клімату. За 

умов посухи та різких коливань температури впродовж періоду вегетації, а також 
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внаслідок проливних дощів відбувається зниження вмісту пігментів. Найбільш 

сприятливими були метеорологічні умови 2016 р. 

У результаті проведеного аналізу з’ясовано, що між врожайністю 

досліджуваних рослин та вмістом хлорофілів існує лінійна залежність. Для 

рослин C. officinalis r=0,968-0,978, а для M. recutita r=0,954-0,972. 

Активність ензимів антиоксидантної системи та процесів пероксидного 

окиснення ліпідів у рослинах Сalendula officinalis і Matricaria recutita за різних 

умов культивування. Активність СОД в екстрактах різних органів (коренях, 

стеблах, листках, суцвіттях) рослин C. officinalis є вірогідно вищою (p<0,05) на 

15,4–23 % у рослин, вирощених за впливу біостимуляторів «Вермимаг» і 

«Вермийодіс» порівняно з контролем. У листках і суцвіттях рослин активність 

СОД підвищується (р<0,05) у результаті внесення «Вермимагу» на 17,9–23 %  та 

«Вермийодісу» на 15,5–18,1 % відповідно порівняно з контролем. Однак 

достовірної різниці між активністю ензиму у суцвіттях та листках рослини не 

виявляється. Агроекологічні умови не впливають на питому активність СОД у 

рослинах C. officinalis під час їх культивування. 

З’ясовано вплив біостимуляторів росту рослин на активність СОД на 7-му 

добу після їхнього внесення. Суцвіття рослин M. recutita, вирощених за внесення 

препарату «Вермимаг» характеризуються вірогідно вищою активністю СОД 

(p<0,05) відповідно на 19,2 та 20 %, а за дії «Вермийодісу» – на 18,6 та 21,3 % 

порівняно з контролем. Достовірної різниці між цими варіантами досліду не 

виявлено. Внесення «Вермистиму» істотно не впливає на активність СОД.  

Суцвіття рослин C. officinalis, вирощених в умовах Передкарпаття за дії 

біостимулятора росту «Вермимаг» характеризуються вищою (p<0,05) пероксидаз-

ною активністю на 21 % порівняно із контролем (рис. 3). У рослинах, 

культивованих в умовах Західного Лісостепу вищу активність ензиму зафіксовано у 

варіантах, за яких вносили «Вермимаг» та «Вермийодіс», на 15,9 % та 16,7 % 

відповідно порівняно із контролем. 

 
Рис. 3. Активність пероксидази у суцвіттях лікарських рослин залежно від впливу 

біостимуляторів та агроекологічних умов (середнє за 2015–2017 рр., M±m): 

1 – контроль; 2 – «Вермимаг»; 3 – «Вермийодіс»; 4 – «Вермистим»; 5 – дикорослий вид 
 

Суцвіття культивованих рослин M. recutita, вирощених за дії біостимулятора 

росту «Вермимаг» в умовах Передкарпаття та Західного Лісостепу характе-

ризуються вищою (p<0,05) пероксидазною активністю на 14,9 та 16,1 % 

відповідно порівняно із контролем (рис. 3). У суцвіттях рослин дикорослого виду 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1 2 3 4

м
к

м
о

л
ь

∙х
в

-1
∙м

г
-1

 б
іл

к
а

∙1
0

-3
 

C. officinalis 

Передкарпаття Західний Лісостеп 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1 2 3 4 5

м
к

м
о

л
ь

∙х
в

-1
∙м

г
-1

 б
іл

к
а

∙1
0

-3
 M. recutita 

Передкарпаття Західний Лісостеп 



13 
 

активність пероксидази достовірно нижча (p<0,01) порівняно із рослинами 

культурного виду, вирощеними у контролі на 19,1 %. 

У суцвіттях рослин C. officinalis, вирощених за дії «Вермимагу» активність 

каталази достовірно вища на 16,3–16,8 %, а за внесення «Вермийодісу» – на 15,8–

23,2 % щодо контролю (рис. 4).  

 
Рис. 4. Активність каталази у суцвіттях лікарських рослин залежно від впливу 

біостимуляторів та агроекологічних умов (середнє за 2015–2017 рр., M±m): 

1 – контроль; 2 – «Вермимаг»; 3 – «Вермийодіс»; 4 – «Вермистим»; 5 – дикорослий вид 

 

Внесення біостимуляторів росту під час культивування рослин M. recutita 

сприяло зростанню активності каталази щодо показників контролю (рис. 4). За дії 

біостимулятора «Вермийодіс» активність ензиму достовірно вища (p<0,05-0,01) 

на 23,4 % у суцвіттях рослин, вирощених в умовах Передкарпаття і на 22,9 % в 

умовах Західного Лісостепу порівняно з контролем. За впливу «Вермимагу» 

активність каталази зростає (p<0,05) на 17,9 % та 16,8 % відповідно порівняно із 

контролем, вплив «Вермистиму» був незначним. Агроекологічні умови не 

впливають на активність ензиму у досліджуваних рослинах. 

У результаті стресу, якого завдають рослині екзогенні чинники, відбувається 

руйнування клітинних мембран, що спричиняє зміни пероксидного окиснення 

ліпідів. Листки та суцвіття рослин C. officinalis і M. recutita, вирощених за дії 

біостимуляторів росту характеризуються нижчим вмістом (p<0,01–0,05) ТБК-

активних продуктів за утворенням МДА на 15,1–27, 4 % порівняно із контролем, 

що сприяє кращому захисту рослин. Вірогідної різниці між активністю процесів 

ПОЛ у листках і суцвіттях рослин немає. Агроекологічні умови Передкарпаття і 

Західного Лісостепу не впливають на активність процесів ПОЛ, що свідчить про 

їх сприятливий вплив на розвиток досліджуваних рослин. 

Вміст біологічно активних речовин у суцвіттях рослин Calendula officinalis 

та Matricaria recutita за різних умов культивування. Суцвіття рослин 

C. officinalis, вирощених за дії біостимуляторів росту, характеризуються вищим 

вмістом АК порівняно із контролем на 18,1–23,4 % у зоні Передкарпаття і на 16–

25 % у зоні Західного Лісостепу (табл. 5). У суцвіттях рослин C. officinalis, 

вирощених в умовах Західного Лісостепу, міститься вищий вміст АК, порівняно із 

її вмістом у суцвіттях рослин, культивованих у Передкарпатті.  

Лікарська сировина рослин C. officinalis, культивованих і у зоні 

Передкарпаття, і у зоні Західного Лісостепу, характеризується високим вмістом 
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флавоноїдів – від 1,00±0,02 до 1,19±0,03 %  (табл. 5). З’ясовано, що внесення 

біостимуляторів «Вермимаг» та «Вермийодіс» під час культивування рослин 

сприяє збільшенню вмісту флавоноїдів у суцвіттях C. officinalis порівняно з 

контролем, а агроекологічні умови не впливають на їх синтез. 

Вміст каротину у суцвіттях рослин C. officinalis не залежить від досліджуваних 

агроекологічних умов (табл. 5). За дії біостимуляторів він зростає на 15–20,2 % у 

зоні Передкарпаття і на 15,5–23,9 % у зоні Західного Лісостепу порівняно з 

контролем (60,00±2,14 і 56,67±2,33 мкг/г абс. сухої маси відповідно).  
 

Таблиця 5 

Вміст біологічно активних речовин у суцвіттях рослин Calendula officinalis  

(середнє значення за 2015–2017 рр.) (M±m) 

Варіанти 

досліду 

Вміст АК, мкг/г абс. 

сухої маси суцвіть 

Вміст флавоноїдів у 

перерахунку на рутин 

та на суху масу,% 

Вміст каротину, мкг/г абс. 

сухої маси 

Західний Лісостеп 

Контроль 1,298±0,07 1,00±0,02 56,67±2,33 

«Вермимаг» 1,619±0,10* 1,14±0,06 70,21± 4,91* 

«Вермийодіс»  1,623±0,11* 1,13±0,07 67,09±3,23* 

«Вермистим» 1,506±0,09* 1,08±0,03 65,45±2,67* 

Передкарпаття 

Контроль 1,139±0,06 1,07±0,02 60,00±2,41 

«Вермимаг» 1,406±0,09 * 1,19± 0,03 72,09± 5,12 * 

«Вермийодіс»  1,375±0,08* 1,17±0,02 69,38±3,41 * 

«Вермистим» 1,345±0,06* 1,10±0,03 69,00±2,95* 

Примітка: * - вірогідність різниці між контролем та дослідним варіантом р<0,05-0,01 
 

Суцвіття рослин M. recutita, вирощених за дії біостимуляторів росту, мають 

вищий вміст АК порівняно із контролем (р<0,01–0,05) на 14,7–23,1 % (табл. 6). За 

внесення «Вермимагу» вміст АК підвищується на 18,6–21,9 %, а «Вермийодісу» – на 

19,3–23,1 % порівняно з контролем. Агроекологічні умови Західного Лісостепу 

сприяють зростанню вмісту АК порівняно з умовами Передкарпаття. Аналіз вмісту 

АК у суцвіттях культурної та дикорослої форм рослин M. recutita показав, що 

достовірної різниці між отриманими результатами немає. 

У суцвіттях рослин M. recutita сорту Перлина Лісостепу вміст ефірної олії 

становить 0,36–0,40 %, тобто сировина високої якості (табл. 6). Агроекологічні 

умови Передкарпаття і Західного Лісостепу та внесення біостимуляторів росту під 

час проведення досліджень не впливають на її кількість. У суцвіттях дикорослої 

форми M. recutita зафіксовано низький вміст ефірної олії (0,24±0,02 %), така 

сировина не відповідає вимогам ДФУ і не придатна до використання з 

лікувальною метою.  

Досліджувані рослини M. recutita характеризуються достатньо високим 

вмістом флавоноїдів у суцвіттях (від 0,97±0,02 до 1,24±0,06 %) (табл. 6). У 

рослинах, вирощених за внесення «Вермимагу» і «Вермийодісу» вміст 

флавоноїдів вищий відповідно на 10,3–11,7 % і 10–11,3 % порівняно з контролем. 

Агроекологічні умови істотно не вплинули на синтез флавоноїдів у рослинах. 

 



15 
 

Таблиця 6 

Вміст біологічно активних речовин у суцвіттях рослин Matricaria recutita 

(середнє за 2015–2017 рр.) (M±m) 

Варіанти  

досліду 

Вміст АК, мкг/г 

абс. сухої маси 

суцвіть 

Вміст ефірної олії, % 

абс. сухої маси суцвіть 

Вміст флавоноїдів у 

перерахунку на рутин та на 

суху масу,% 

Західний Лісостеп 

Контроль 1,78±0,07 0,36±0,02 1,11±0,04 

«Вермимаг» 2,17±0,10** 0,39±0,03 1,24±0,06 * 

«Вермийодіс»  2,12±0,10 ** 0,39±0,03 1,22±0,05* 

«Вермистим» 2,07±0,09* 0,36±0,02 1,19±0,02 

Передкарпаття 

Контроль 1,56±0,06 0,37±0,02 0,97±0,02 

«Вермимаг» 1,85±0,08** 0,40±0,03 1,07±0,04 

«Вермийодіс»  1,92±0,10** 0,38±0,03 1,08±0,07 

«Вермистим» 1,79±0,08* 0,38±0,03 1,01±0,04 

Дикорослий вид 1,70±0,08 0,24±0,02*** 0,99±0,05 
Примітка: вірогідність різниці між контролем та дослідним варіантом: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001 

 

Дослідження інтегральної антиоксидантної активності екстрактів рослин 

Calendula officinalis і Matricaria recutita за різних умов культивування. Водні та 

спиртові екстракти рослин C. officinalis та M. recutita виявляють інтегральну 

антиоксидантну активність (ІАОА). У водних екстрактах суцвіть рослин 

C. officinalis, культивованих в умовах Передкарпаття, ІАОА знаходиться у межах 

1,1±0,06 – 1,39±0,07 мг АК / мл, а у екстрактах суцвіть рослин M. recutita 

становить 1,26±0,06 – 1,57±0,08 мг АК / мл. За рахунок впливу біостимуляторів на 

вміст біологічно активних речовин у рослинах, ІАОА екстрактів рослин, 

вирощених за дії біостимуляторів, також вища. Водні екстракти суцвіть рослин, 

культивованих в умовах Західного Лісостепу, характеризувалися вищою (р≤0,05) 

ІАОА порівняно із рослинами, вирощеними у ґрунтово-кліматичних умовах 

Передкарпаття. 

 

Розділ 5. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КУЛЬТИВУВАННЯ  

ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН Сalendula оfficinalis L. ТА Matricaria recutita L.  

Культивування рослин C. officinalis і M. recutita із застосуванням 

біостимуляторів росту «Вермимаг», «Вермийодіс» та «Вермистим» у зоні 

Передкарпаття і Західного Лісостепу є рентабельним. Найвищий чистий прибуток 

– 26090 грн/га лікарської сировини C. officinalis і 17170 грн/га лікарської 

сировини M. recutita отримано у варіанті із внесенням біостимулятора 

«Вермимаг» на темно-сірому опідзоленому легкосуглинковому ґрунті Західного 

Лісостепу. 

 

Розділ 6. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЕКОБІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ 

ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЯКІСНОЇ РОСЛИННОЇ ЛІКАРСЬКОЇ 

СИРОВИНИ Сalendula оfficinalis L. ТА Matricaria recutita L. 

З урахуванням екобіологічних чинників можна покращити врожайність та 

якість рослинної сировини C. officinalis сорту Польова красуня і M. recutita сорту 
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Перлина Лісостепу, культивованих на Заході України. Застосування 

біостимуляторів «Вермимаг», «Вермийодіс» і «Вермистим» сприяє зростанню 

значень морфометричних показників і врожайності лікарських рослин. 

Біостимулятори «Вермимаг» і «Вермийодіс» більшою мірою зумовлюють 

активізацію фізіолого-біохімічних процесів у клітинах досліджуваних рослин. Це 

виявляється підвищенням вмісту фотосинтетичних пігментів, що має лінійну 

залежність із врожайністю. Застосування біостимуляторів сприяє активізації 

антиоксидантної системи, зумовлюючи безпечне для клітин підвищення 

активності ензимів та пригнічення процесів ліпопероксидації, а також зростанню 

стійкості рослин до дії стресових чинників.  

Біостимулятори росту впливають і на якість лікарської рослинної сировини. 

Зокрема, за їхньої дії зростає вміст аскорбінової кислоти і каротинів у суцвіттях 

рослин; «Вермимаг» і «Вермийодіс» зумовлюють підвищення вмісту 

флавоноїдів. Однак впливу на кількісний вміст ефірної олії у рослинній сировині 

M. recutita біостимулятори не виявляють.  

Агроекологічні умови також впливають на фізіологічні процеси розвитку 

рослин. Кліматичний фактор виявився більш сприятливим для росту і розвитку 

рослин у 2016 р. Несприятливі для рослин метеорологічні умови компенсує 

внесення біостимуляторів. Едафічний чинник сприятливіший в умовах Західного 

Лісостепу, що забезпечує вищі показники врожайності, вмісту фотосинтетичних 

пігментів і аскорбінової кислоти.  

  

 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації досліджено закономірності еколого-біохімічної адаптації рослин 

Calendula officinalis L. і Matricaria recutita L. та формування якості лікарської 

сировини залежно від впливу біостимуляторів росту в різних агроекологічних 

умовах Заходу України, про що зроблені такі висновки:  

1. Біостимулятори росту сприяють вірогідному підвищенню 

морфометричних показників (висоти, кількості квіткових кошиків на рослині та їх 

діаметра) рослин C. officinalis L. і M. recutita L. Найбільша кількість суцвіть 

C. officinalis на одній рослині 16,7 од. із середнім діаметром 5,8 см встановлена за 

внесення «Вермимагу» в умовах Західного Лісостепу, що відповідно на 25,6% та 

23,4 % вища порівняно з контролем, що сприяло формуванню врожаю 11,1 ц/га, 

або на 20,7 % вище порівняно з контролем. 

2. Найвищі морфометричні показники та врожайність суцвіть рослин 

M. recutita встановлені за внесення біостимуляторів «Вермимаг» і «Вермийодіс» 

на темно-сірому опідзоленому легкосуглинковому ґрунті Західного Лісостепу, 

який вирізняється вищим потенціалом родючості, зокрема вищим вмістом гумусу 

та більшим ресурсом доступних форм азоту, фосфору, кальцію і магнію порівняно 

з дерново-підзолистим поверхнево-оглеєним ґрунтом у досліді в Передкарпатті. 

Максимальна врожайність – 8,3 ц/га отримана за внесення «Вермимагу», що на 

20,3 % вище порівняно з контролем. 

3. Застосування біостимуляторів «Вермимаг» і «Вермийодіс» зумовлює 

підвищення вмісту фракцій хлорофілу а і b у рослинах у середньому на 13,5–
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18,3 %. Агроекологічні умови Західного Лісостепу, що характеризуються більшим 

вмістом поживних речовин у ґрунті, сприяють вірогідно вищому (р˂0,05) 

сумарному вмісту хлорофілів у рослинах C. officinalis (1,55±0,06–1,80±0,09 мг/г 

маси сирої речовини)  та M. recutita (3,16±0,16–2,7±0,12 мг/г маси сирої речовини) 

порівняно із рослинами, культивованими в умовах Передкарпаття. Доведено 

лінійну залежність між вмістом хлорофілів та врожайністю.  

4. Застосування біостимуляторів сприяє активізації антиоксидантної системи, 

зумовлюючи безпечне для клітин підвищення активності ензимів (СОД, каталази і 

пероксидази) та пригнічення процесів ліпопероксидації, а також зростанню 

стійкості рослин до дії стресових чинників. Різні агроекологічні умови Західного 

Лісостепу і Передкарпаття не впливають на активність ензимів і процеси 

ліпопероксидації під час культивування рослин C. officinalis та M. recutita. 

5. Суцвіття рослин нагідок лікарських і ромашки лікарської, вирощених за дії 

біостимуляторів росту, характеризуються вищим умістом аскорбінової кислоти 

порівняно із контролем (1,14±0,06–1,3±0,07 мкг/г та 1,56±0,06–1,78±0,07 мкг/г 

абс. сухої маси суцвіть). Виявлено підвищення вмісту аскорбінової кислоти у 

рослинах, культивованих в умовах Західного Лісостепу порівняно із рослинами, 

вирощеними у Передкарпатті. 

6. Високим вмістом флавоноїдів (у перерахунку на рутин) характеризується 

лікарська сировина рослин нагідок лікарських (1,00±0,02–1,19±0,03 %) і ромашки 

лікарської (0,97±0,02–1,24±0,06 %), культивованих за різних агроекологічних 

умов. Внесення біостимуляторів «Вермимаг» і «Вермийодіс» сприяє збільшенню 

вмісту флавоноїдів у суцвіттях C. officinalis та M. recutita у середньому на 9,3–

14 % 

7. Вперше проведено порівняльний аналіз кількісного вмісту ефірної олії у 

суцвіттях рослин M. recutita cорту Перлина Лісостепу, культивованих в 

агроекологічних умовах Заходу України – зоні Передкарпаття та Західного 

Лісостепу. З’ясовано, що вміст ефірної олії у суцвіттях культивованих рослин 

становить 0,36–0,40 %, що свідчить про високу якість сировини та відповідає 

вимогам Державної Фармакопеї України. Агроекологічні умови зони Західного 

Лісостепу та Передкарпаття однаково впливають на рівень нагромадження 

ефірної олії, а біостимулятори росту впливу не виявляють.  

8. У суцвіттях нагідок лікарських виявлено високий вміст каротину 

(56,67±2,33–72,09±5,12 мкг/г абс. сухої маси). Внесення біостимуляторів росту 

сприяє підвищенню його вмісту у середньому на 15–23,9 %. Агроекологічні 

умови зони Західного Лісостепу та Передкарпаття однаково впливають на рівень 

нагромадження каротину.  

9. Екстракти суцвіть C. officinalis та M. recutita, вирощених в умовах 

Передкарпаття та Західного Лісостепу України, володіють антиоксидантною 

активністю. Інтегральна антиоксидантна активність є вищою у екстрактах суцвіть 

рослин, вирощених за дії біостимуляторів та в агроекологічних умовах Західного 

Лісостепу.  
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 
 

На основі отриманих результатів досліджень з метою підвищення 

продуктивності і якості лікарської сировини агроформуванням Західної України 

рекомендується: 

1. При розміщенні плантацій лікарських рослин враховувати, що 

агроекологічні умови зони Західного Лісостепу сприятливіші для культивування 

Calendula officinalis і Matricaria recutita, порівняно з умовами Передкарпаття.  

2. На темно-сірих опідзолених легкосуглинкових ґрунтах Західного Лісостепу 

сівбу лікарських рослин C. officinalis і M. recutita проводити навесні за 

температури 7–8 °С на глибині залягання насіння та при температурі 6–7 °С на 

дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтах Передкарпаття. 

3. Підвищенню врожайності та якості сировини лікарських рослин 

C. officinalis L. і Matricaria recutita L в агроекологічних умовах Передкарпаття й 

Західного Лісостепу сприяє застосування біостимуляторів росту «Вермимаг» і 

«Вермийодіс» під час вегетації рослин у нормі по 5 л/га у два прийоми: перше 

внесення – у фазі сходів, друге – у фазі бутонізації.  
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Лупак О. М. Еколого-біохімічні засади застосування біостимуляторів при 

вирощуванні лікарських рослин на Заході України. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 03.00.16 «Екологія». – Львівський національний аграрний 

університет, Львів, 2021. 
 

У дисертаційній роботі досліджено вплив біостимуляторів росту «Верми-

маг», «Вермийодіс» та «Вермистим», а також агроекологічних умов під час 

культивування рослин Calendula officinalis L. та Matricaria recutita L. З’ясовано 

зміни морфометричних показників і врожайності рослин залежно від дії 

біостимуляторів та екологічних факторів – агрохімічного складу ґрунту зони 

Західного Лісостепу та зони Передкарпаття, а також погодних умов під час 

вирощування рослин. Проаналізовано вміст фотосинтетичних пігментів, актив-
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ність ензимів антиоксидантної системи, ступінь окислювальних процесів у 

клітинах рослин. Визначено вміст біологічно активних речовин у їх суцвіттях. 

За дії біостимуляторів росту активізуються процеси росту та розвитку 

рослин, у результаті яких підвищується врожайність. Застосування «Вермимагу» 

та «Вермийодісу», а також вирощування рослин у агроекологічних умовах 

Західного Лісостепу сприяє зростанню суми хлорофілів. У рослин C. officinalis та 

M. recutita за дії біостимуляторів росту зростає активність ензимів та 

пригнічуються процеси пероксидного окиснення ліпідів. Це сприяє збільшенню 

стійкості рослин до дії стресових чинників. Застосування «Вермимагу» та 

«Вермийодісу» сприяє зростанню вмісту флавоноїдів та каротинів у суцвіттях 

рослин. Суцвіття рослин, вирощених за дії біостимуляторів характеризуються 

вищим умістом аскорбінової кислоти, а екстракти цих рослин виявляють вищу 

інтегральну антиоксидантну активність. Біостимулятори росту «Вермимаг» та 

«Вермийодіс» зумовлюють більший вплив на фізіолого-біохімічні процеси рослин 

C. officinalis та M. recutita. Агроекологічні умови не впливають на активність 

ензимів, процеси ліпопероксидації та вміст ефірної олії. Однак, суцвіття рослин 

C. officinalis та M. recutita, вирощених в умовах Західного Лісостепу, характе-

ризуються вищим вмістом аскорбінової кислоти, а їх спиртові та водні екстракти 

виявляють вищу інтегральну антиоксидантну активність.  

Ключові слова: біостимулятори, «Вермимаг», «Вермийодіс», «Вермистим», 

морфометрія, врожайність, агроекологічні умови, аскорбінова кислота, флавоно-

їди, ефірна олія, інтегральна антиоксидантна активність. 

 

АННОТАЦИЯ 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук по специальности 03.00.16 «Экология». – Львовский национальный 

аграрный университет, Львов, 2021. 
 

В диссертационной работе исследовано влияние биостимуляторов роста 

«Вермимаг», «Вермийодис» и «Вермистим», а также агроэкологических условий 

во время культивирования растений Calendula officinalis L. и Matricaria recutita L. 

Установлено изменения морфометрических показателей и урожайности растений 

в зависимости от действия биостимуляторов и экологических факторов – 

агрохимического состава почвы зоны Западной Лесостепи и зоны Прикарпатья, а 

также погодных условий во время выращивания растений. Проанализированы 

содержание фотосинтетических пигментов, активность энзимов антиоксидантной 

системы, степень окислительных процессов в клетках растений. Определено 

содержание биологически активных веществ в их соцветиях. 

За действия биостимуляторов роста активизируются процессы роста и 

развития растений, в результате которых повышается урожайность. Применение 

«Вермимага» и «Вермийодиса», а также выращивание растений в 



22 
 

агроэкологических условиях Западной Лесостепи способствовало росту суммы 

хлорофиллов. У растений C. officinalis и M. recutita за действия биостимуляторов 

роста возрастает активность энзимов и подавляются процессы перекисного 

окисления липидов. Это способствует увеличению устойчивости растений к 

действию стрессовых факторов. Применение «Вермимага» и «Вермийодиса» 

способствует росту содержания флавоноидов и каротинов в соцветиях растений. 

Соцветия растений, выращенных за действия биостимуляторов характеризуются 

более высоким содержанием аскорбиновой кислоты, а экстракты этих растений 

проявляют высшую интегральную антиоксидантную активность. Биостимуляторы 

роста «Вермимаг» и «Вермийодис» вызывают большее влияние на физиолого-

биохимические процессы растений C. officinalis и M. recutita. Агроэкологические 

условия не влияют на активность энзимов, процессы липопероксидации и 

содержание эфирного масла. Однако, соцветия растений C. officinalis и M. recutita, 

выращенных в условиях Западной Лесостепи, характеризируются более высоким 

содержанием аскорбиновой кислоты, а их спиртовые и водные экстракты 

проявляют более высокую интегральную антиоксидантную активность. 

Ключевые слова: биостимуляторы, «Вермимаг», «Вермийодис», «Верми-

стим», морфометрия, урожайность, агроэкологические условия, аскорбиновая 

кислота, флавоноиды, эфирное масло, интегральная антиоксидантная активность. 

 

ABSTRACT 

Lupak O.M. Ecological and biochemical principles of the usage of 

biostimulants during cultivation of the medicinal plants in the Western Ukraine. – 

Qualification research work as manuscript. 

Thesis on obtaining the scientific degree of the PhD in Agriculture, Speciality 

03.00.16 – Ecology (101 – Ecology). – Lviv National Agrarian University, Lviv, 2021. 
 

The thesis researches the influence of plant growth biostimulants  «Vermymag», 

«Vermyiodis» and «Vermystym» and also agroecological conditions during cultivating 

the plants Calendula officinalis L. and Matricaria recutita L. The study clarifies the 

changes of the morphometric indices and yielding capacity of plants depending on the 

influence of biostimulants and ecological factors – the agrochemical composition of soil 

of Western Forest-Steppe zone and the Precarpathian region and the weather conditions 

during cultivating of plants. The thesis considers the performance of the analysis of the 

content of photosynthetic pigments, activity of the enzymes of antioxidant system, the 

level of oxidative processes of plants. The study has determined the content of bioactive 

substances in the inflorescences of plants.  

The processes of plant growth and development activate under the influence of 

biostimulants and it causes the increase of their yielding capacity. Аpplying 

biostimulants «Vermymag» and «Vermyiodis» have caused the increase of sum of 

chlorophylls in the investigated plants.  

The plants C. officinalis and  M. recutita, grown in the conditions of Western 

Forest-Steppe zone possess authentically higher (р˂0.05) content of sum of chlorophylls 

compared to the plants cultivated in the conditions of the Precarpathian region that is 
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caused by higher content of nutriments in the soil. Between the content of chlorophylls 

and yielding capacity is the linear dependence. 

C. officinalis and M. recutita plants, grown under the influence of plant growth 

biostimulants possess the increase of the activity of enzymes and depression processes 

of peroxide oxidation of the lipids. It contributes to the increase of stableness of plants 

to the stress factors. Agroecological conditions do not influence the activity of enzymes, 

processes of lipoperoxidation. 

The inflorescences of plants C. officinalis and M. recutita, cultivated both in the 

Precarpathian region and Western Forest-Steppe zone under the influence of 

biostimulants possess quite a high level of flavonoids converting to rutin – 1.00±0.02–

1.19±0.03 % and 0.97±0.02–1.24±0.06 % respectively. The application of biostimulants 

«Vermymag» and «Vermyiodis» during cultivating plants contributed to the increase of 

the content of flavonoids in the inflorescences of C. officinalis and M. recutita 

respectively by 11–14 % і 9–13 % compared to the control ones.  

Inflorescences of the plants of M. recutita cv meet the requirements of SPHU by 

the content of essential oil (0.36–0.40 %) and are the raw material of high quality. It 

was established that conditions of cultivation did not influence the volume of essential 

oil.   

The inflorescences of plants under the influence of biostimulants possess higher 

content of the carotenes and ascorbic acid and extracts of these plants reveal higher 

integral antioxidant activity.  

The biostimulants «Vermymag» and «Vermyiodis» cause greater influence on the 

physiological and biochemical processes of the plants C. officinalis and M. recutita. 

However, the inflorescences of plants C. officinalis and M. recutita, grown in the 

conditions of Western Forest-Steppe zone possess higher content of the ascorbic acid 

and their alcohol and aqueous extracts reveal higher integral antioxidant activity. The 

researches have proved that applying preparations «Vermymag» and «Vermyiodis» 

more effectively contributes to the increase of adaptive opportunities of medicinal 

plants C. officinalis and M. recutita. 

Keywords: growth biostimulants, «Vermymag», «Vermyiodis», «Vermystym», 

morphometry, yielding capacity, agroecological conditions, ascorbic acid, flavonoids, 

essential oil, integral antioxidant activity. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


