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Вступ. Незважаючи на низку цілком певних зазначень відносно 

алелопатичного впливу деяких сільськогосподарських культур і бур'янів, хімічна 

взаємодія рослин зовсім недостатньо враховується сільськогосподарською 

наукою й практикою. Рослинники й агрономи взаємодію рослин у посівах 

пояснюють лише з позицій конкуренції за світло, воду, живильні речовини, 

створення специфічної мікрофлори, нагромадження збудників хвороб і 

шкідників, погіршення фізичних властивостей ґрунту і т.і., майже не приділяючи 

уваги накопиченню фізіологічно-активних речовин у середовищі [1]. 

Актуальним, особливо на південному сході України, є відновлення 

співвідношення культур у сівозмінах, які порушено внаслідок пріоритетного 

вирощування соняшнику як більш економічно вигідної рослини. 

У рослин, які давно введені в культуру, алелопатична активність, як 

правило, значно нижча, ніж у їх диких родичів. Так, соняшник однорічний, як 

більш молода культура, дуже активний в алелопатичному відношенні, що 

підтверджують наукові дані [2, 3, 4]. Він широко використовується, особливо в 

останні роки, як олійна та декоративна рослина на південному сході України. 

Ведеться активна селекційна робота, постійно реєструються нові сорти. Тому є 

значна зацікавленість у більш детальному дослідженні цієї культури. 

Сучасним напрямком є розробка біологічних засобів боротьби з 

бур’янами. Бур’яни є одним із чинників зменшення врожайності соняшнику, 

внаслідок поширення яких недобір врожаю може досягати 50-70% [5]. 

Традиційні заходи контролю бур’янів часто малоефективні проти пирію 

повзучого [6]. Тому проблема боротьби з пирієм за допомогою алелопатичних 

речовин привертає увагу дослідників. Встановлено, що гречка, овес, редька 

олійна, щавель кормовий гібридний та тютюн лісовий алелопатично пригнічують 

пирій повзучий [3, 7, 8]. Однак, деякі рослини в біотестах виявили стимулюючу 

дію по відношенню до цього бур’яну (чорнобривці позначені, бальзамін та 

мальва мелюка) [3]. На перспективність подальших досліджень соняшнику 

однорічного з метою алелопатичного контролю пирію повзучого в агроценозах 

звертає увагу Н.П. Дідик [3]. Нами раніше був проведений скринінг деяких 



Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 17, 2012: 16-21 

© І.В. Приступа, В.О. Лях 

17 

інтродуцентів за їх алелопатичною активністю до пирію повзучого, у тому числі і 

соняшнику однорічного [9].  

Треба також враховувати і те, що, в свою чергу, як свідчать літературні 

дані, пирій також проявляє алелопатичну активність [1, 10, 11].  

Фізіологічно-активні речовини, що виділяються, різні по своїй природі 

(цукри, органічні кислоти, амінокислоти, ферменти, фітонциди й т.і.) і можуть 

виявляти на рослини іншого або навіть цього ж виду стимулюючий або 

гальмуючий вплив. Особливе місце відводять фенольним сполукам, які 

впливають на такі життєво важливі процеси, як фотосинтез, синтез хлорофілу, 

водний режим рослин, синтез протеїну, подих рослин, проникність мембран [11]. 

Серед водорозчинних алелохімікатів вищих рослин найпоширенішими є саме 

фенольні сполуки [12]. 

У зв’язку з цим, метою роботи було дослідження алелопатичної 

активності одного сорту та двох ліній соняшника однорічного, які зростали в 

умовах південного сходу України, виявлення перспективних донорів для 

розробки нових екологічно чистих та економічно дешевих фіторегуляторів росту 

пирію повзучого. 

Матеріали та методи досліджень. Донорами алелопатично-активних 

речовин були дві лінії (ЗЛ-809 та ЗЛ-95) та сорт Прометей соняшника 

однорічного (Helianthus annuus L.) селекції Інституту олійних культур НААН 

України (ІОК). Зразки дослідних рослин збирали у фазі цвітіння та 

плодоношення (серпень - вересень) на дослідних ділянках ІОК. 

Дослідження алелопатичного впливу надземних органів соняшнику 

однорічного на ріст та розвиток пирію повзучого проводилось за наступною 

схемою. Фізіологічну активність водних та етанольних екстрактів з листків, 

стебел й суцвіть соняшника однорічного в концентрації 1:50 вивчали методом 

біотестів [2]. Матеріал висушували та подрібнювали. Витяжки готувалися за 

допомогою водяної бані. Відрізки кореневищ пирію вирощували в піщаній 

культурі (на розчині Кнопа) у контрольованих умовах. Екстракти додавали в 

субстрат 3-кратно. Контроль замість екстрактів поливався дистильованою водою. 

Довжину кореневищних пагонів та кількість сплячих бруньок фіксували на 22-у 

добу після посадки.  

Суму водорозчинних фенольних сполук в надземних частинах ліній ЗЛ-

809, ЗЛ-95 та сорту Прометей соняшника однорічного визначали титрометричним 

методом [13]. 

Також вивчали алелопатичний вплив водних витяжок з подрібненого 

насіння соняшнику однорічного олійного сорту Прометей на схожість насіння та 

ріст коренів тест-культур: редису, огірка посівного, крес-салату у розведенні 

1:50. Насіння тест-об’єктів розміщували в чашки Петрі по 30 шт. у кожну, які 

попередньо пройшли обробку в сухожаровій шафі. У контролі насіння поливали 

дистильованою водою. Пророщення насіння проводили протягом чотирнадцяти 

діб. Виміри морфометричних показників проводилися за загальноприйнятими 

методиками [14]. Дані статистично оброблялися [15]. 

Результати досліджень та їхнє обговорення. Пирій повзучий проявив 

специфічну чутливість до алелопатично-активних речовин соняшнику 

однорічного. Як видно з таблиці 1, найбільший приріст кореневищ пирію 

повзучого спостерігався в контролі, де він склав 10,7±0,96 см. Довжина 

кореневищ зразків, яки оброблялися водорозчинними і спирторозчинними 

виділеннями з суцвіття соняшника лінії ЗЛ-809 при концентрації 1:50, склала 

44,9% до контролю (водний екстракт) та 50,5% (етанольний екстракт). 
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В цілому, усі як водні, так і етанольні екстракти пригнічували ріст пирію 

повзучого. Однак, нами не виявлено суттєвої різниці між впливом екстрактів з 

різних зразків, різних органів, водорозчинних та спирторозчинних речовин. 

 
Таблиця 1  

Алелопатичний вплив водних та етанольних екстрактів з надземних частин 

соняшника однорічного на приріст кореневищ пирію повзучого 

(концентрація 1:50) 

(дані за 2010 р.) 
 

Вид досліду Приріст,  

см 

% 

до контролю Сорт /Лінія Частина 

рослини 

Контроль  10,7±0,96 - 

Водний екстракт 

Прометей Стебло 6,2±0,79* 57,9 

ЗЛ-809 5,6±0,99* 52,3 

ЗЛ-95 6,8±1,41* 63,6 

Прометей Листок 8,3±0,40* 77,6 

ЗЛ-809 7,0±1,34* 65,4 

ЗЛ-95 7,4±1,16* 69,2 

Прометей Суцвіття 6,9±1,39* 64,5 

ЗЛ-809 4,8±0,74* 44,9 

ЗЛ-95 6,2±1,03* 57,9 

Етанольний екстракт 

Прометей Стебло 7,0±1,36* 65,4 

ЗЛ-809 5,9±0,75* 55,1 

ЗЛ-95 6,3±0,74* 58,9 

Прометей Листок 7,1±1,24* 66,4 

ЗЛ-809 7,1±1,19* 66,4 

ЗЛ-95 7,4±1,05* 69,2 

Прометей Суцвіття 7,1±0,89* 66,4 

ЗЛ-809 5,4±1,08* 50,5 

ЗЛ-95 6,1±1,62* 57,0 

Примітка *- різниця між дослідом та контролем суттєва при р < 0,05. 

 
Подальший розвиток цього бур’яну залежить від кількості точок 

відновлення. Тому також визначали кількість сплячих бруньок у пирію 

повзучого (штук на 1 м погонний).  

Найбільше сплячих бруньок формувалось у пирію повзучого у контролі, 

що склало 9,1 штук на 1 м погонний (табл. 2). Під дією водних екстрактів з 

суцвіття лінії соняшника однорічного ЗЛ-95 та етанольного екстракту з суцвіття 

сорту Прометей сплячи бруньки не закладалися. Під дією водорозчинних 

речовин зі стебел сорту Прометей на 1 м погонний формувалися в середньому 

6,0 бруньок, що склало 65,9% до контролю. Під дією витяжки з лінії ЗЛ-809 – 3,0 

бруньки, та під дією з лінії ЗЛ-95 – 4,2 бруньки (33,0-46,2% до контролю 

відповідно).  
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Таблиця 2  

Алелопатичний вплив водних та етанольних екстрактів з надземних частин 

соняшника однорічного на формування сплячих бруньок у пирію повзучого 

(концентрація 1:50) 

(дані за 2010 р.) 

 

Вид досліду Кількість сплячих 

бруньок  

на 1 м погонний 

% 

до контролю 
Сорт /Лінія Частина 

рослини 

Контроль  9,1±0,68 - 

Водний екстракт 

Прометей Стебло 6,0±0,84* 65,9 

ЗЛ-809 3,0±1,20* 33,0 

ЗЛ-95 4,2±0,90* 46,2 

Прометей Листок 1,1±0,25* 12,1 

ЗЛ-809 2,1±0,80* 23,1 

ЗЛ-95 5,3±0,63* 58,2 

Прометей Суцвіття 3,0±0,41* 33,0 

ЗЛ-809 2,2±0,45* 24,2 

ЗЛ-95 -  

Етанольний екстракт 

Прометей Стебло 1,0±0,32* 11,0 

ЗЛ-809 3,2±0,34* 35,2 

ЗЛ-95 5,1±0,21* 56,0 

Прометей Листок 5,4±0,63* 59,3 

ЗЛ-809 3,1±0,54* 34,1 

ЗЛ-95 2,0±0,41* 22,0 

Прометей Суцвіття -  
ЗЛ-809 5,0±0,38* 55,0 

ЗЛ-95 3,0±0,62* 33,0 
 

Примітка * - різниця між дослідом та контролем суттєва при р < 0,05. 

 
Кількість пророслого насіння редису, огірка посівного та крес-салату 

знижувалась при дії водних екстрактів з подрібненого насіння соняшнику сорту 

Прометей (табл. 3). Однак, довжина корінців достовірно зменшувалась лише у 

крес-салату. У редису та огірка посівного цей показник не змінювався. 

Таким чином, крес-салат виявився найбільш чутливим до водорозчинних 

алелопатично-активних речовин, які виділені нами з насіння соняшнику 

однорічного сорту Прометей, що зростав в умовах південного сходу України. 

Подрібнене насіння соняшнику однорічного являє собою джерело фітотоксичних 

речовин високої алелопатичної активності, по відношенню до якого тест-

культури є аутоінтолейрантними. Отже, цей вплив необхідно враховувати при 

створенні багатокомпонентних насаджень, плануванні сівозмін. Ці питання ще 

недостатньо вивчені і потребують подальших досліджень. 
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Таблиця 3  

Алелопатичний вплив водних екстрактів з насіння соняшнику однорічного 

олійного сорту Прометей на схожість насіння та ріст корінців тест-культур 

(концентрація 1:50) 

(дані за 2011 р.) 
 

Тест-

культура 

Вид досліду Кількість пророслого 

насіння, шт. 

Довжина корінців, см 

Редис Контроль 14,7±0,33 2,4±0,18 

Соняшник 

однорічний 

8,2±0,39* 1,7±0,6 

Огірок 

посівний 

Контроль 14,7±0,33 2,4±0,18 

Соняшник 

однорічний 

10,3±0,33* 2,0±0,2 

Крес-салат Контроль 14,7±0,33 2,4±0,18 

Соняшник 

однорічний 

9,3±0,17* 0,9±0,20* 

Примітка: * - відмінності між контролем і дослідом суттєві при p < 0,05. 

Було оцінено загальний вміст фенольних сполук у витяжках з різних 

частин соняшника однорічного в реакціях з індигокарміном. Аналіз показав, що 

вміст цих речовин у водних витяжках зі стебел, листків та суцвіть соняшника 

однорічного сорту Прометей та ліній ЗЛ-809 і ЗЛ-95 варіював незначно (від 4,2 

до 5,8 мг/мл) та складав від 251,0 до 351,0% до контролю.  

Висновки. 

1. Водні та етанольні екстракти зі стебел, листків та суцвіть соняшнику 

однорічного у концентрації 1:50 пригнічували ріст кореневищ пирію повзучого. 

2. Водорозчинні та спирторозчинні алелопатично-активні речовини 

соняшнику негативно впливали на формування точок відновлення на кореневищі 

пирію. Найбільш сильну дію мали екстракти з суцвіття лінії ЗЛ-95 (водний) та 

сорту Прометей (етанольний). 

3. Водорозчинні речовини з подрібненого насіння соняшнику 

однорічного сорту Прометей у концентрації 1:50 пригнічували лабораторну 

схожість насіння редису, огірка посівного та крес-салату. 

4. Водні витяжки з насіння соняшнику однорічного сорту Прометей 

інгібували ріст корінців крес-салату і не впливали на аналогічний показник у 

огірка посівного та редису. 
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ПОДСОЛНЕЧНИК КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКИ-АКТИВНОЕ РАСТЕНИЕ  

ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ 
 
 
 

И.В. Приступа, В.А. Лях 

 
Изучено влияние надземных органов линий ЗЛ-809, ЗЛ-95 и сорта 
Прометей подсолнечника однолетнего на рост и развитие пырея 
ползучего. Водные и этанольные экстракты в концентрации 1:50 
угнетали рост и формирование точек возобновления этого сорняка. 
Отмечено негативное влияние водорастворимых веществ из 
измельченных семян подсолнечника сорта Прометей на тест-культуры. 

 
SUNFLOWER AS A PERSPECTIVE ALLELOPATHIC  

PLANT OF THE SOUTH-EAST OF UKRAINE 
 

I.V. Prystupa, V.A. Lyakh 

 
Influence of sunflower above-ground organs of ZL-809 and ZL-95 lines and 
Promethey variety on growth and development of couch-grass is studied. 
Water and ethanol extracts in the concentration of 1:50 inhibited growth and 
forming points of reproduction in this weed. Negative influence on test-
cultures of water-soluble substances derived from the sunflower crushed 
seeds of Promethey variety is found. 
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