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Резюме: Представлено результати досліджень біохімічного складу плодів 
деяких нетрадиційних плодових рослин. Показано, що за вмістом окремих 
складових плоди різних видів рослин значно відрізняються. Сухих речовин 
найбільше у Сastanea sativa (51,2 %), загального вмісту розчинних цукрів – у 
Azimina triloba (43,2 %), аскорбінової кислоти – в Ziziphys jujuba № 7 (239,6 %), 
каротину – в Diospyros virginiana (0,63 мг%), дубильних речовин – у Ziziphys 
jujuba № 7 (7,0 %) і титрованої кислотності – в Ziziphus jujuba № 9 (10,6 %). 
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Збагачення видового складу плодових рослин, що мають цінні харчові й 

лікарські властивості, має стратегічне значення для стабільного розвитку 
суспільства. Особливо актуальним є питання введення в культуру нових рослин 
у зв'язку з глобальною зміною клімату, що простежується в останні 
десятиріччя. Інтродукція й акліматизація малопоширених плодових рослин в 
Україні сприяє збільшенню біорізноманіття нашої флори. До перспективних 
нових плодових і лікарських рослин для Лісостепу України належать види роду 
Azimina Adans., Diospyros L., Сastanea (Tourn.) Mill., Ziziphus Mill., які досі не 
досліджувались і випробовувались епізодично. 

Для раціонального і лікувального харчування істотне значення має вміст 
в органах цих рослин основних біологічно активних речовин. Отже, одним із 
важливих питань є дослідження біохімічного складу плодів нетрадиційних 
плодових інтродуцентів.  

Об’єктами дослідження були дві форми Ziziphus jujube й по одній формі 
Сastanea sativa, Diospyros virginiana, Azimina triloba колекції  Національного 
ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України.  

Zizyphus jujuba Mill. належить до роду зизифус (унабі) – Zizyphus Mill., 
родини жостерових – Rhamnaceae R.Br., порядку жостероцвіті Rhamnales Endl. Це 
– листопадне дерево з красивою, негустою кроною заввишки 5–8, рідше 10–12 м (у 
більшості випадків з викривленим стовбуром) або кущ із кроною від розлогої до 
пірамідальної [10]. 

Застосування плодів унабі найрізноманітніше. Володіючи різноманітними 
властивостями, вони відіграють важливу роль у живленні (особливо в районах 
стародавньої культури) і мають багатогранне значення для організму людини, як 
харчові, вітамінні, лікувальні і дієтичні засоби. З незапам'ятних часів у районах 
природного зростання унабі серед корінного населення існує впевненість у його 
могутній лікувальній силі. Таджики п'ють відвар із його плодів для підвищення 
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життєвого тонусу, це свого роду «життєвий еліксир». М'якоть плодів 
використовується як засіб від застуди, особливо при кашлі [6]. Настій із 
насіння використовується при серцево-судинних захворюваннях, астмі, 
хворобах горла, гіпертонії. У китайській і арабській народній медицині настої 
й відвари із плодів унабі вживають (як тонізуючий і сечогінний засіб) при 
лікуванні хвороб печінки, нирок, шлунка, неврастенії, серцево-судинних 
захворюваннях, катаральному стані дихальних шляхів, при легеневих 
захворюваннях. У народній медицині Середньої Азії відвари й настої з його 
плодів застосовуються при недокрів'ї, грудних болях, астмі, віспі, лихоманці, для 
лікування кишкових інфекцій,а також як гіпотензивний засіб [1, 6]. 

Широке застосування унабі пояснюється багатим і своєрідним хімічним 
складом усіх частин рослини, передусім плодів. Вони є джерелом вітамінів, 
мікроелементів, цукрів, рослинних жирів, клітковини, швидко зав’ялюються і в 
такому стані придатні для тривалого зберігання протягом 2–3 років. Плоди 
унабі вирізняються поєднанням високого вмісту вітамінів С і Р, що має 
профілактичну й терапевтичну дію на організм людини, а також 
радіопротекторну та генозахисну дію на тлі впливу шкідливих речовин у цехах 
підприємств хімічної промисловості [1, 10]. 

Сastanea sativa Mill. належить до родини Букових (Fagaceae). Їстівний 
каштан є надзвичайно корисною культурою – основну цінність мають плоди 
цієї рослини завдяки своїй харчовій корисності: високої поживності й багатого 
вітамінного складу [25]. Каштан їстівний протягом століть залишався 
важливою їжею в Азії, Малій Азії, Європі, Північній Америці. В Японії його 
вирощували за 4000 років до нової ери. В середземноморських країнах він 
також культивується із давніх часів. У Північній Америці індійці споживали 
горіхи каштана ще до відкриття її Колумбом.  

Ядро горіхів містить: крохмалю – до 62 %, цукрів – 7–17, білків – 6–11, 
жиру – 1,3–9, зольних елементів – 2,2–2,4, клітковини – близько 3 %. У 
незрілих плодах чимало вітамінів С і В, є яблучна та лимонна кислоти. Ядро 
містить значну кількість К, Na, Mg і 14 амінокислот. 

Каштани також містять органічні кислоти (яблучна, молочна й лимонна), 
лецитин та ферменти. До їх складу входять у значних кількостях такі 
мікроелементи як калій, натрій, магній, кальцій і фосфор. Через різноманітний 
хімічний склад каштан здавна використовується в народній медицині – він 
допомагає при ревматизмі, захворюваннях нирок, хворобах верхніх дихальних 
шляхів, шлунково-кишкового тракту. Завдяки високому вмісту рибофлавіну 
запечені каштани рекомендують вживати у їжу людям з порушеннями функцій 
травлення та для підвищення гостроти зору на колір і світло [11]. Майже всі 
органи каштану містять таніни: деревина – 8–18 %, кора –10 %, свіжо відпале 
листя – 12 %, відпалі суцвіття – 13 %. Саме тому рослина може слугувати 
сировиною для вироблення дубильних екстрактів. Листки каштану, що багаті 
на вітамін К і таніни, використовують у народній медицині у разі внутрішніх 
кровотеч. Вегетативні й генеративні органи рослини мають високу 
антиоксидантну властивість [13, 15, 16]. 
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Diospyros virginiana L. належить до родини Ebenaceae. Природний ареал 
виду охоплює східну частину Північної Америки від– Коннектікуту до Айови і 
від Канзасу до Флоріди [21]. Плоди – соковиті ягоди округлої, конічної форми, 
(2–5 см). Цей вид становить неабиякий практичний інтерес для плодівництва. 
Крім того, хурма є цінною декоративною й лікарською рослиною. За останні 
роки виведено хороші сорти хурми віргінської, в плодах яких відсутня 
терпкість, а за смаковими якостями, вмістом цукрів, вітаміну С, каротину, 
калію, заліза та йоду окремі з них перевершують кращі сорти Diospyros kaki [21, 
24]. Плоди хурми чудовий дієтичний продукт, вони вживаються у свіжому 
вигляді, з них готують пастилу, варення, джеми, сиропи, маринади [14, 17]. 
Поєднання різних біологічно активних речовин дає змогу рекомендувати плоди 
хурми в медичній практиці при багатьох захворюваннях. Біологічно активні 
речовини містяться не лише в плодах, а й у різних частинах рослини: листі, 
стеблі, квітках, чашечках, корінні. Порошок сухого листя використовують у 
народній медицині. За біохімічним складом листя хурми віргінської, у 
порівнянні з іншими видами має найбільший вміст вітаміну С і мінеральних 
речовин [2, 3]. У них виявлено лупеол, бетулін, бетулінову кислоту – 
компоненти, відомі своїми протипухлинними властивостями [24]. 

Asimina triloba L. Dun. – одна з нових перспективних плодових культур, 
яка становить неабиякий практичний інтерес для садівництва. Її батьківщина – 
східна частина Північної Америки, для якої характерні досить низькі 
температури повітря – до  -28–30 С. На Батьківщині азиміна широко 
культивується. Плоди азиміни мають велике поживне, дієтичне і лікувальне 
значення. Вони вживаються у свіжому вигляді, з них готують варення, джеми, 
застосовуються в косметології [19]. Плоди мають високий вміст мінеральних 
речовин, незамінних амінокислот [22]. Вміст цих компонентів вищий, ніж в 
бананах, яблуках і цитрусових. У листі, корі, молодих пагонах азиміни 
ацетогенін наявний у високій концентрації. Ця речовина має виражену 
онкопротекторну дію. Вона попереджає ріст ракових клітин і навіть призводить 
до зупинки росту вже існуючої пухлини. Рослина може використовуватись у 
виробництві протипухлинних препаратів і природних пестицидів. Кора азиміни 
містить понад 50 біологічно активних речовин, у першу чергу annonaceous 
acetogenins [20]. Настій із кори використовується як тонізуючий засіб, активно 
підвищує властивості імунної системи. Настій із листя має сечогінну дію. 
Насіння азиміни містить алкалоїд, що викликає блювоту й має наркотичну дію. 

Абсолютно суху речовину визначали шляхом висушування зразків за 
температури 105°С до постійної ваги [5]; каротин – спектрофотометрично, з 
застосуванням бензина Калоша (спектрофотометр UNICO 2800) [9]; 
аскорбінову кислоту – за Муррі [4]; загальний вміст цукрів, титровану 
кислотність та дубильні речовини – за Крищенко [7]. Статистичну обробку 
проведено з використанням комп’ютерної програми Exel. 

Отже, об’єкти наших тривалих досліджень, що культивуються в нових 
кліматичних умовах і за роки експериментальних досліджень досить добре 
адаптувалися, регулярно плодоносять, є цінними плодовими рослинами. 
Біохімічний склад їх у наших умовах раніше не досліджувався. Порівнюючи 
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вміст біохімічних речовин у досліджуваних видах, відмічаємо різницю у їх 
кількісних показниках у різних видів. Найбільшим вмістом сухої речовини 
вирізнялися плоди Сastanea sativa (51,15±0,22 %), найменшим – Ziziphys jujuba 
№7 (24,02±0,64 %) (рис. 1).  

 
Рис. 1. Вміст сухої речовини, аскорбінової кислоти та загальний  

вміст цукрів у плодах культур: 
1 – Ziziphys jujuba №7; 2 – Ziziphys jujuba № 9; 3 – Сastanea sativa;  

4 – Diospyros virginiana; 5 – Azimina triloba 
 
Високий вміст водорозчинних цукрів виявлено в плодах Azimina triloba 

(43,19±0,71 %), низький – у плодах Сastanea sativa (5,70±0,39 %). 
Відомо, що активний синтез аскорбінової кислоти є захисною реакцією 

рослин за несприятливих умов [8]. Окрім того, вітамін С відіграє важливу роль 
в організмі людини як природний антиоксидант  [12]. Відмічено, що за 
максимальним вмістом аскорбінової кислоти вирізнялися плоди Ziziphys jujuba 
№7 (239,55±8,29 мг%), за мінімальним – Сastanea sativa (49,81±0,70 мг%). 

Найбільшим вмістом дубильних речовин вирізнялися рослини Ziziphys 
jujuba №7 (7,03±0,18 %), найменшим – Azimina triloba (1,64±0,07 %) (рис. 2).  

У визначенні якості плодових культур важливими показниками є 
титрована кислотність, що відображує вміст вільних органічних кислот [7]. 
Найбільшим її вмістом вирізнялися рослини Ziziphys jujuba № 9 (10,59±0,49 %), 
найменшим – Сastanea sativa (1,18±0,10 %). Слід зазначити, що за 
співвідношенням загального вмісту цукрів до титрованої кислотності 
вирізнялися рослини Azimina triloba (32,9). Найменше співвідношення цих 
компонентів виявлено у Ziziphys jujuba № 9 (2,7).  
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Рис. 2. Вміст дубильних речовин, титрованої кислотності та каротину 

 в плодах культур: 
1 – Ziziphys jujuba №7; 2 – Ziziphys jujuba № 9; 3 – Сastanea sativa L.;  

4 – Diospyros virginiana; 5 – Azimina triloba 
 
Каротини є важливою поліфункціональною групою біологічно активних 

речовин [18]. Виявлено, що ці сполуки проявляють антиоксидантну й 
фотопротекторну функції в рослинному організмі [23].  Значний вміст каротину 
відмічено у рослин Diospyros virginiana (0,626±0,003 мг%), найменше його було 
у рослин Ziziphys jujuba № 9 (0,012±0,003 мг%).  

Результати біохімічних аналізів досліджуваних видів підтверджують їх 
високу поживну цінність для використання у харчовій і фармацевтичній 
промисловостях та косметиці. Це свідчить про необхідність і можливість 
розширення культивування даних видів у Лісостепу України для практичного 
використання. 
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БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЛОДОВ НЕКОТОРЫХ 
НЕТРАДИЦИОННЫХ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР  
Вергун Е.Н., Рахметов Д.Б., Клименко С.В., Григорьева О.В. 
Представлены результаты исследования биохимического состава плодов 
некоторых нетрадиционных плодовых растений. Показано, что по содержанию 
отдельных составляющих плоды разных видов растений значительно 
отличаются. Сухих веществ быльше всего в Сastanea sativa (51,2 %), общего 
содержания растворимых сахаров – в Azimina triloba (43,2 %), аскорбиновой 
кислоты – в Ziziphys jujuba № 7 (239,6 %), каротина – в Diospyros virginiana 
(0,63 мг %), дубильных веществ – в Ziziphys jujuba № 7 (7,0 %) и титруемой 
кислотности – в Ziziphys jujuba № 9 (10,6 %). 

 
BIOCHEMICAL COMPOSITION OF FRUITS SOME NON-TRADITIONAL 
HORTICULTURAL PLANTS  
Vergun O.N., Rakhmetov D.B., Klymenko S.V., Grygorieva O.V. 
The results of biochemical researches of fruits some non-traditional horticultural 
plants are submitted. Content of some rates of fruits is significantly different. The 
most level of dry mass was found in fruit Сastanea sativa (51.2 %), total soluble 
sugars – in Azimina triloba (43.2 %), ascorbic acid – in Ziziphys jujuba №7 (239.6 
%), carotene – in Diospyros virginiana (0.63 mg%), tannins – in Ziziphys jujuba №7 
(7.0 %) and titratable acidity – in Ziziphys jujuba № 9 (10.6 %). 
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