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Анотація - у статті розглянуто вплив компонентного складу
субстрату на накопичення базиліком біологічно активних
речовин, що мають антиоксидантні властивості. Встановлено, що
введення в субстрат агроперліту стимулює накопичення
поліфенольних речовин, вітаміну С, каротиноїдів і ефірної олії.
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аскорбінова кислота, каротиноїди, ефірна олія.
Постановка проблеми. Пряно-ароматичні зеленні овочі мають
високу антиоксидантну активність, що обумовлено наявністю в
продуктових органах цих рослин великої кількості біологічно
активних речовин, представлених різними класами: вітаміни,
фенольні речовини, пігменти [3, 14, 26]. Низькомолекулярні
антиоксиданти, які накопичуються в рослинній продукції, в тому
числі в пряно-ароматичних травах відіграють важливу роль в
профілактиці серцево-судинних, онкологічних, інфекційних і багатьох
інших захворювань, беручи участь у реакціях детоксикації кисневих
радикалів. В зеленних пряно-ароматичних овочах високою
антиоксидантною активністю володіють вторинні метаболіти,
найбільш поширеними з яких є поліфенольні сполуки, каротиноїди,
аскорбінова кислота [1, 7, 13]. Також, антиоксидантними
властивостями володіють ефірні олії, які накопичуються в пряних
культурах у великій кількості [12, 29].
Перспективною пряно - ароматичною культурою, яка
користується великим попитом у країнах Європи, Азії та Північної
Америки є базилік. З недавнього часу спостерігається збільшення
споживчого інтересу на цю культуру і в Україні. Використовують
свіжі або сухі квіти і листя в кулінарії, в медицині і косметології [15,
21] і навіть в ландшафтному дизайні, як декоративну рослину[19, 20].
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Дослідження показують, що базилік накопичує велику кількість
цінних фітонутрієнтів [4].
Листя і суцвіття базиліка містять ефірну олію (0,1% - 0,2%) з
різним компонентним складом, аскорбінову кислоту, розвинений
пігментний комплекс, який включає в себе каротиноїди, а також
широкий спектр поліфенольних сполук, що розкривають
антиоксидантну активність рослини [17]. Основною складовою
загальної антиоксидантної активності базиліка є саме поліфенольні
речовини [18, 24, 27, 28, 30].
Аналіз останніх досліджень. Ряд джерел показує, що такі
фактори як сорт, рівень освітленості [25], вологозабезпеченість [16],
мінеральне живлення [22] істотно впливають на накопичення
базиліком біологічно активних речовин, що мають антиоксидантні
властивості. Однак, результати, що показують вплив різних субстратів
в умовах захищеного ґрунту на накопичення антиоксидантів, відсутні,
що обумовлює актуальність таких досліджень.
Метою роботи - встановлення оптимального компонентного
складу субстрату для вирощування базиліка в умовах захищеного
ґрунту, який сприяв би підвищенню антиоксидантної активності
рослин.
Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводились у
2014 - 2015 роках в умовах захищеного ґрунту, відповідно до
«Методики дослідної справи в овочівництві та баштанництві» [2]. Для
проведення досліджень були використані сорти васильків справжніх
вітчизняної селекції, внесені до Державного реєстру сортів рослин,
придатних для поширення в Україні: Бадьорий, який має зелене
забарвлення, та Філософ, з фіолетовим забарвленням [5,6].
Для
приготування
торфомінеральних
субстратів
використовували верховий торф ТМ «Флоріо» та агроперліт з
розміром фракції 2 – 5 мм у різних співвідношеннях. За контроль
приймали чистий торф.Досліджували вплив наступних субстратів: 1 верховий торф – 100% (контроль); 2 - верховий торф –80%,
агроперліт-20%; 3 - верховий торф – 60%, агроперліт – 40 %; 4 верховий торф - 40 %, агроперліт – 60%; 5 - верховий торф - 20 %,
агроперліт – 80%.
Насіння висівали у другій декаді березня в ящики рядками з
шириною міжрядь 5 см. Температурний режим під час проростання
насіння підтримували на рівні 22 – 25 ○С. При утворенні першої пари
справжніх листків рослини пікірували в горщечки розміром 6×6 см.
Розсаду висаджували при утворенні 3 пар справжніх листків. Площа
облікової ділянки 2м2, повторення п’ятиразове. В кожній обліковій
ділянці маркували 5 дослідних рослин, за якими проводили
фенологічні спостереження та біометричні вимірювання.
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При вирощуванні васильків справжніх, температуру повітря
підтримували на рівні 27 °С вдень та 22 °С вночі. Відносна вологість
повітря коливалась у межах 92,0 - 96,0 %. Вміст поліфенольних
речовин за допомогою реактиву Фоліна-Деніса, за ДСТУ 4373:2005
[11]; вміст аскорбінової кислоти за відновленням реактиву Тільманса
[9]; вміст каротиноїдів визначали на початку фази бутонізації шляхом
екстрагування пігментів 100 % ацетоном з наступним визначенням їх
оптичної густини. Вимірювання оптичної густини здійснювали
спектрофотометрично за довжини хвиль 440,5; 644 та 662 нм [8].
Кількість ефірної олії в сировині визначали методом гідро дистиляції
за Гінзбергом, розраховували в процентах на абсолютно суху масу
[10].
Основна
частина.
Вміст
поліфенольних
сполук
сортоспецифічна особливість васильків справжніх. В середньому за
два роки досліджень, сорт Філософ, який має фіолетове забарвлення
листя накопичував на 17,2% більше поліфенольних речовин в
порівнянні з сортом Бадьорий, який має зелене забарвлення листя
(рис. 1).
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Рис. 1. Вміст поліфенолів в зелені васильків справжніх, мг/100г.
Це пояснюється присутністю антоціанів в пігментному
комплексі базиліку фіолетового типу. Антоціани - водорозчинні
фенольні сполуки, які зумовлюють червоне і фіолетове забарвлення
листя і, як і всі поліфенольні речовини, мають антиоксидантні
властивості [18].
При формуванні поліфенольного комплексу васильків
справжніх простежується наступна тенденція: зі збільшенням відсотку
агроперліту в субстраті до 60% загальний рівень поліфенольних
речовин в рослинах базиліку зростав. Подальше насичення субстрату
агроперлітом призводило до пригнічення рослин і зниження
загального рівня фенольних речовин. Рослини обох сортів
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накопичували найбільшу кількість поліфенолів в субстраті, який
складався з 40% торфу і 60% агроперліту. У цьому варіанті досліду
загальний рівень поліфенольних сполук сорту Бадьорий збільшувався
на 34%, а у сорту Філософ - на 23,8% в порівнянні з контрольним
варіантом.
Результати двофакторного аналізу показали, що на накопичення
базиліком поліфенольних речовин впливав, як фактор сорту (частка
впливу фактора 32,5%), так і фактор субстрату (частка впливу фактора
63,6%) (рис.2).

Фактор В;
63,6%

Фактор А;
32,5%

Залишкове;
1,2%

Взаємодія
факторів;
2,8%

Рис. 2. Частка впливу факторів на накопичення поліфенолів, %.
Вміст аскорбінової кислоти в рослинах васильків справжніх
варіював в межах 15,0 – 26,3 мг/100г. Дослідження показують, що
незалежно від компонентного складу субстрату фіолетовий сорт
Філософ накопичує на 18,4% більше аскорбінової кислоти в
порівнянні з сортом Бадьорий. При вирощуванні базиліка в дослідних
субстратах тенденція накопичення вітаміну С була практично такою
ж, як і при накопиченні поліфенольних речовин (рис. 3).
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Рис. 3. Вміст вітаміну С в зелені васильків справжніх, мг/100г.
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Найбільший вміст аскорбінової кислоти накопичували рослини
у варіанті субстрат якого складався з 60% верхового торфу і 40%
перліту. У цьому варіанті досліду вітамін С в сорті Бадьорий
достовірно збільшувався на 43,4%, а в сорті Філософ - на 39,1% в
порівнянні з контрольним варіантом. Подальше насичення субстрату
агроперліту було неефективним.
В ході досліджень було встановлено, що саме субстрати мають
визначальний вплив на накопичення базиліком вітаміну С. Частка
впливу фактора субстрату дорівнює 67,6%, а фактора сорту - 23,2%
(рис. 4).

Фактор В; 67,6%

Взаємодія
факторів; 3,4%

Фактор А; 23,2%

Залишкове; 5,7%

Рис. 4. Частка впливу факторів на накопичення вітаміну С, %
Введення до складу субстрату агроперліту стимулювало
накопичення в рослинах базиліка каротиноїдів (рис. 5).
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НІР05=1,24

50
40
30
20
10
0
100 % 80 % 60 % 40 % 20 %
торф торф торф торф торф

100 % 80 % 60 % 40 % 20 %
торф торф торф торф торф

Рис. 5. Вміст каротиноїдів в зелені васильків справжніх, мг/100г.
З рисунка 5 видно, що достовірне збільшення рівня каротиноїдів
в рослинах базиліка обох сортів відбувається до третього варіанту
досліду. У цьому варіанті сорт Бадьорий накопичує на 15,8% більше в
порівнянні з контрольним варіантом, а сорт Філософ - на 17,1%
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більше. В субстраті, який містив лише 20% верхового торфу і 80%
агроперліта рівень каротиноїдів зменшувався в 1,5 в сорті Бадьорий і в
1,2 рази в сорті Філософ. Частка впливу факторів на накопичення
каротиноїдів представлено на рисунку 6.

Фактор В;
62,0%

Взаємодія
факторів;
9,3%
Фактор А;
25,5%

Залишкове;
3,2%

Рис. 6. Частка впливу факторів на накопичення каротиноїдів в
зелені базиліку, %.
Визначальний вплив на накопичення каротиноїдів в
пігментному комплексі базиліка мав, як фактор субстрату (частка
фактора субстрату - 62%), так і фактор сорту (частка фактора сорту 25,5%).
Встановлені вище закономірності можна пояснити зміною
основних фізико-механічних і водно-фізичних властивостей торфу
при внесенні до нього агроперліту. Відомо, що ріст і розвиток рослин
багато в чому залежать від таких властивостей субстрату, як питома і
об'ємна вага, загальна пористість і вологоємність. Верховий торф
характеризується високою пористістю, невисокими значеннями
питомої і об'ємної ваги. Однак, внаслідок високої вологоємності,
відрегулювати поливний режим практично неможливо. У процесі
використання торфу відбувається його ущільнення, зменшення
пористості і перенасичення вологою, що тягне за собою погіршення
властивостей кореневмісного середовища. У свою чергу, введення до
складу субстрату агроперліту сприяло підтримуванню водноповітряного балансу кореневмісного середовища.
Вміст ефірної олії в листках базиліку коливався в межах 0,09 –
0,19 % і в середньому по роках був більшим в зеленому базиліку на
21% (Рис 7.).
Достовірне збільшення кількості ефірної олії на 18,3%
спостерігалося в рослинах сорту Бадьорий при додаванні в субстрат
20% агроперліту. При подальшому збільшенні вмісту перліту в
субстраті достовірного зростання вмісту ефірної олії не було. Вміст
ефірної олії рослин, які вирощували в субстраті, що містив 80%
агроперліту зменшувався на 23,8% порівняно з контрольним
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варіантом. Сорт Філософ накопичував найбільшу кількість ефірної
олії в субстраті, який містив 40% торфу та 60% агроперліту.
Философ

Бадьорий
Ефірна олія, %
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0
100 %
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80 %
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60 %
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100 %
торф
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60 %
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40 %
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20 %
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Рис. 7. Вміст ефірної олії в зелені васильків справжніх, %.
У цьому варіанті вміст ефірної олії був більшим на 45,8% у
порівнянні з контрольним варіантом. Визначальним фактором, що
впливав на накопичення ефірної олії обох сортів був фактор субстрату
(рис.8).
Фактор В;
66,5%

Фактор А;
18,9%

Взаємодія
факторів;
1,2%

Залишкове;
12,9%

Рис. 8. Частка впливу факторів на накопичення ефірної олії в
зелені базиліку, %.
З рисунка 8 видно, що частка впливу фактору субстрату
дорівнює 66,5%, частка впливу фактору сорту – 18,9%. Взаємодія
факторів несуттєва.
Висновки. Встановлено, що компонентний склад субстрату
впливає на рівень загальних поліфенольних сполук, аскорбінової
кислоти, каротиноїдів і ефірної олії в рослинах базиліку. Рослини обох
сортів накопичували найбільшу кількість фенольних речовин і ефірної
олії в субстраті, який складався з 40% торфу і 60% перліту, в той час
як рівень вітаміну С і каротиноїдів достовірно збільшувався при
насиченні субстрату перлітом до 40%.
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ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА СУБСТРАТА
НА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
АНТИОКСИДАНТНОГО ТИПА В ЗЕЛЕНИ БАЗИЛИКА
Прісс О.П., Бурдіна І.О.
Аннотация - в статье рассмотрено влияние компонентного
состава субстрата на накопление базиликом биологически
активных веществ, обладающих антиоксидантными свойствами.
Установлено, что введение в субстрат агроперлита стимулирует
накопление полифенольных веществ, витамина С, каротиноидов
и эфирного масла.
EFFECT OF THE SUBSTRATE COMPOSITION ON
BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES WITH ANTIOXIDANT
PROPERTIES IN BASIL
О. Priss, І. Burdina
Summary
Effect of substrate component composition on accumulation of
biologically active substances with antioxidant properties in basil was
studied. It was determined that inclusion of perlite into substrate
stimulates accumulation of poliphenols, ascorbic acid, carotenoids and
essential oils in basil.

