
 89 

УДК: 615.32: 58 + 581.192.7 
 
Шершова С.В. 
Полтавська державна аграрна академія  
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИТОКІНІНПОДІБНОЇ АКТИВНОСТІ ЕКСТРАКТУ 
ЕХІНАЦЕЇ БЛІДОЇ  
 
Резюме: Вивчено вплив екстрактів ехінацеї блідої на вміст фотосинтетичних пігментів, 
та виявлено цитокінінподібну активність екстракту методом специфічних біотестів. 
Концентрації екстракту 1 %-10-9% сприяли збереженню фотосинтетичних пігментів у 
листках ячменю до 52 % по відношенню до контролю і наближався до дії 6-БАП (+74,3 
% до контролю). Позакоренева обробка пшениці у польових умовах екстрактом 
ехінацеї блідої в концентраціях 0,01% та 0,001% підвищувала рівень хлорофілу «а» та 
хлорофілу «в» відносно контролю. 
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У сучасній системі землекористування все більший інтерес проявляється до 
ведення органічного землеробства. Окрім спеціальних заходів такий тип виробництва 
вимагає застосування стимуляторів росту рослин які б були створенні на основі 
природної сировини [2]. 

Кількісний та якісний вміст фотосинтетичні пігментів є показником рівня 
перебігу основних біохімічних процесів рослинного організму зокрема фотосинтезу [3]. 
Відомо, що на світлі такі фотосинтетичні пігменти як хлорофіл «а» та хлорофіл «в» 
швидко руйнується. На затримання перебігу цього процесу впливають гормони росту 
цитокініни [3]. 

Вказані регулятори росту, разом з ауксинами і гіберелінами приймають участь в 
регуляції фізіологічних процесів у рослин. Встановлено, що залежно від концентрації 
та кількісного співвідношення інших груп гормонів цитокініни можуть стимулювати 
клітинне ділення, посилювати ріст клітин за рахунок розтягнення, викликати 
диференціацію органів та продовжувати життєздатність деяких старих органів. За їх 
допомоги викликають вторинне позеленіння пожовклих рослин [3].  

Раніше у попередніх дослідженнях нами була встановлена біологічна активність 
екстрактів ехінацеї у великих розведеннях вказує на можливість наявності в них 
речовин гормональної природи [4, 5]. Є попередні дослідження біологічної активності 
екстракту із кореневищ з коренями ехінацеї блідої сорту «Красуня прерій» [5], та 
вивчення його впливу на біопродуктивність сільськогосподарських культур. 
Дослідженню активності екстракту подібної до активності гормонів цитокінінової 
групи були присвячені наступні наші дослідження. 

Цитокінінподібну активність екстракту ехінацеї блідої встановлювали методом 
біотестування. Біотестування основане на збережені хлорофілу у відрізаних листах за 
допомогою цитокініну проводили за методикою Осборна [3]. Аналіз проводили 
наступним чином. Рослини ячменю вирощували в ящиках з ґрунтом. У рослин у віці 10 
днів зрізали листки першого ярусу. Відступаючи 2 см від нижнього краю листа, 
відрізали частину довжиною 2 см. Отримані відрізки розкладали в чашки Петрі на 
круги фільтрувального паперу, змоченого 5 мл досліджуваним розчином. В кожну 
чашку розкладали по 9 відрізків, на кожну концентрацію екстракту що досліджували 
брали 3 чашки. Контролем слугували – дистильована вода та розчин активного кініну 
6-БАП (6-бензинамінопурину) в концентрації 2 мг/л. Чашки з відрізками листків 
ставили на дно кювети та наливали воду. Кювету накривали склом та залишали на 
розсіяному світлі при кімнатній температурі. Через 5 та 8 днів брали проби на вмісту 
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хлорофілу [6]. Вивчення цитокінінподібної активності екстракту ехінацеї блідої в 
польових умовах проводили на пшениці озимій. Дослідження проводили в умовах 
Полтавської сільськогосподарської дослідної станції ім. М.І. Вавілова. Тестовий-об’єкт 
- пшениця озима, оброблялася водними розчинами ехінацеї блідої у концентраціях: 
0,01%, 0,001%, 0,0001%.  

Обробка посівів пшениці озимої проводили у фазу кущіння. Обприскування 
посівів водними розчинами екстрактів з ехінацеї блідої проводили за допомогою 
ранцевого обприскувача ранком при швидкості вітру не більше 4 м/с. Приготування 
водних робочих розчинів проводили в день їх використання. Контрольні варіанти 
обробляли водою [1].  

В результаті було встановлено, що екстракт володіє високою цитокінінподібною 
активністю у широкому діапазоні концентрацій. Через 5 діб вміст хлорофілу «а», «в» та 
суми каротиноїдів при використанні екстрактів у листках ячменю був вищим за 
контроль (вода), майже в усіх концентраціях. Сума каротиноїдів у листках була вищою 
за контроль (вода) за всіх концентрацій екстракту ехінацеї блідої. По відношенню ж до 
контрольного розчину 6 –БАП, то суттєве перевищення спостерігали за найвищих 
концентрацій (10-8% та 10-9%) (табл.1.) 
  

 Таблиця 1 
Вплив екстракту ехінацеї блідої вміст фотосинтетичних пігментів у листках 

ячменю, ± до контролю 

 
5 діб 8 діб 

Хлорофіл 
"а" 

Хлорофіл 
"в" 

сума 
каротиноїдів 

Хлорофіл 
"а" 

Хлорофіл 
"в" 

сума 
каротиноїдів 

Контроль 
(вода) 0,421 0,172 0,127 0,410 0,172 0,192 

Контроль 
(6-БАП) 0,734 0,258 0,160 0,822 0,385 0,251 

1% 0,640 0,171 0,155 0,462 0,156 0,170 
10-1% 0,499 0,195 0,162 0,360 0,160 0,205 
10-2% 0,449 0,177 0,138 0,444 0,194 0,211 
10-3% 0,493 0,202 0,154 0,415 0,182 0,174 
10-4% 0,468 0,236 0,161 0,417 0,184 0,152 
10-5% 0,563 0,239 0,147 0,504 0,251 0,213 
10-6% 0,425 0,170 0,127 0,551 0,240 0,151 
10-7% 0,461 0,201 0,142 0,402 0,178 0,203 
10-8% 0,569 0,238 0,173 0,481 0,199 0,189 
10-9% 0,566 0,220 0,171 0,442 0,172 0,166 

 
Так хлорофіл «а» перевищував контроль в діапазоні концентрацій від 1 % до 10-

9% до + 52,01 % (у концентрації екстракту 1%). В той час як рекомендована доза 6-БАП 
пригнічувала втрату хлорофілу а на + 74,34 відсотки по відношенню до води.  

Екстракти ехінацеї блідої зменшували втрату хлорофілу «в» в листках ячменю 
на світлі у діапазоні концентрацій 10-1%-10-9%. Так його вміст найбільше до 38,95 % 
перевищував контроль (вода) за концентрації 10-5%. 

Через 8 діб спостерігалась подібна стимулююча активність екстрактів ехінацеї 
блідої. В переважній більшості розведень екстракти затримували розпад хлорофілу в 
листках ячменю. Це стосується як хлорофілу «а» так і хлорофілу «в» вміст яких в 
середньому на 40 % був більшим ніж контролі (вода). Найбільш активними виявилися 
концентрації 10-5 та 10-6%. Так вміст хлорофілу «а» на 22,92 % та 34,39 % був вищим, а 
вміст хлорофілу «в» вищий на 45,93 % та на 39,53 % відповідно. Що стосується суми 
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каротиноїдів, то збереження було за концентрації екстракту від 1 % до 10-2%, а також за 
концентрацій 10-7 та 10-8%. Перевищення їх рівня по відношенню до контролю (вода) 
сягало до + 9,89 % у концентрації 10-2% (див. табл.1.). 

Були проведені дослідження в польових умовах з вивчення впливу екстрактів 
ехінацеї блідої на фотосинтетичні пігменти пшениці озимої. У фазу виходу у трубку 
проводили контрольні заміри з визначенням проб на хлорофіл «а», «в» та каротиноїди. 

В результаті було виявлено, що біологічно активні речовини ехінацеї блідої 
підвищували вміст хлорофілів у листках пшениці озимої. При обробці пшениці 
екстрактами з ехінацеї блідої в концентраціях 0,01% та 0,001% рівень хлорофілу «а» та 
хлорофілу «в» значно перевищував контрольні показники (див. табл.2.).  

А при використанні екстрактів у концентрації 0,0001 % рівень хлорофілів по 
відношенню до контролю був нижчий на 6,13 % (хлорофіл «а»), та на 10,97 % 
(хлорофіл «в»).  

Що стосується показників суми каротиноїдів то спостерігається інша ситуація. 
За концентрації 0,01 % сума каротиноїдів нижча за контроль на 5,76 %, а при нижчих 
концентраціях показники зростають та на 5,1 % і 4,1 % відповідно. Таким чином 
використання екстрактів з ехінацеї блідої підвищують рівень хлорофілів та суму 
каротиноїдів у озимої пшениці, що є одними з основних показників активності 
препаратів. 

Таблиця 2  
Вплив біологічно активних речовин екстракту ехінацеї блідої на рівень 

хлорофілу в пшениці озимій 

 контроль 
концентрації 

0,01% 0,001% 0,0001% 

Хлорофіл «а» 1,992 2,323* 2,201* 1,870 

Хлорофіл «в» 0,465 0,596* 0,542* 0,414 

Сума каротиноїдів 0,643 0,606 0,676* 0,670 

 *- достовірно на 5% рівні значущості 
 
В результаті біотестування на цитокінінподібну активність екстракту ехінацеї 

блідої встановлено, що в концентраціях 1 %-10-9% він сприяв збереженню 
фотосинтетичних пігментів у листках ячменю до 52 % по відношенню до контролю і 
наближався до дії 6-БАП (+74,3 %). У польових умовах позакоренева обробка посівів 
пшениці озимої екстрактом ехінацеї блідої в концентраціях 0,01 % та 0,001 % 
підвищувала рівень хлорофілу «а» та хлорофілу «в» відносно контролю, що свідчить 
про цитокінінподібну активність екстракту ехінацеї блідої. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИТИКИНИНПОДОБНОЙ АКТИВНОСТИ ЕКСТРАКТА 
ЕХИНАЦЕИ БЛЕДНОЙ  
Шершова С.В. 
Изучено влияние экстрактов эхинацеи бледной на содержание фотосинтетических 
пигментов, и выявлено цитокинин подобную активность экстракта методом 
специфических биотестов. Концентрации экстракта 1 %-10-9% способствовали 
сохранению фотосинтетических пигментов в листьях ячменя до 52 % по отношению к 
контролю и приближались к действию 6-БАП (+74,3 %). Внекорневая обработка 
пшеницы в полевых условиях экстрактом эхинацеи бледной 0,01% та 0,001% повышала 
уровень хлорофилла «а» и «в» относительно контроля. 
 
STUDY THE CITOKININ-LIKE EFFECT OF PALE CONEFLOWER EXTRACT 
Shershova S.V. 
The influence of pale coneflower extract on photosynthetic pigments was studied using 
peculiar bio-assay. The pale coneflowers extract maintenance photosynthetic pigments in 
leaves barley (up to52 %) in concentration 1%-10-9%. Treatment wheat of pale coneflower 
extract increases levels of major photosynthetic pigments in leaves.  
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